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desmercantilização da empresa, ao negar a sua natureza comercial, e assim 
introduziu, artificialmente, no direito positivo brasileiro, um sistema decalcado 
do hoje ultrapassado Código Civil italiano de 1942. A presente dissertação tem 
como objeto de investigação promover uma análise comparativa das 
modificações introduzidas pelo Código Civil de 2002 no regime do direito de 
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ABSTRACT 
 
The company represents the principal economic institution of the society, and 
since civilization’s origins, performs a mercantile activity, and always has been 
regulated by the business law. The Civil Code of 2002, having as finality 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo do fenômeno econômico e dos agentes produtivos representa 

tema de relevante importância para a Ciência do Direito. A regulação da 

atividade econômica pelo direito sempre esteve na pauta dos estudos e das 

pesquisas que buscaram, sob diversas concepções e abordagens, explicar o 

modo como o sistema de direito positivo apreende esse fenômeno e passa a 

elaborar as regras destinadas a disciplinar as atividades produtivas das 

empresas e dos demais entes econômicos.  

Para o direito, as relações econômicas situam-se em uma esfera 

conceitual de efetiva concreção. Com efeito, a economia, no contínuo processo 

de produção e circulação de riquezas, não depende, apenas, da atuação da 

“mão invisível do mercado”, como em certo momento da história assim foi 

ressaltado pela doutrina do liberalismo econômico, mas de complexos fatores 

sociais, políticos, culturais e ideológicos que interferem nesse processo. 

No âmbito da normatividade da empresa, como agente econômico 

fundamental da sociedade moderna, a presente dissertação situa o seu objeto. 

Nessa perspectiva de investigação científica, a empresa será analisada como 

instituição jurídica sob múltiplos ângulos, com diversos modos de apreensão 

dessa organização destinada, essencialmente, à exploração de atividade 

econômica. Daí que o conceito de empresa deve ser estudado tanto na 

perspectiva da teoria econômica, como das ciências da administração, da 

sociologia, da história, e bem assim, neste trabalho, do próprio direito.1  

                                                 
1  Um dos mais famosos estudos analíticos da empresa na Ciência do Direito sob a perspectiva 
dos seus múltiplos ângulos encontra-se no célebre ensaio intitulado Perfis da Empresa , de 
ALBERTO ASQUINI (Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro – RDM, 
São Paulo, Editora RT, nº 104, outubro-dezembro 1996, p. 109 a 126, tradução de FÁBIO 
KONDER COMPARATO). Nesse estudo, ASQUINI analisa a empresa como um fenômeno 
econômico poliédrico, que deve ser estudada sob quatro perfis: no perfil subjetivo, a empresa 
na perspectiva do empresário; no perfil funcional, a empresa como atividade empresarial; no 
perfil patrimonial ou objetivo, a empresa como patrimônio aziendal e como estabelecimento; e 
no perfil corporativo, a empresa como instituição humana hierarquicamente estruturada, como 
detalharemos neste trabalho. 
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A idéia da empresa, sem embargo, ultrapassa o âmbito da dogmática 

jurídica, uma vez que o seu conceito não foi elaborado pelo direito, mas antes, 

o direito se apropriou de uma construção histórico-econômica para moldar a 

forma e a disciplina de regulação da empresa em cada sistema jurídico. 

É através das empresas que as pessoas, efetivamente, satisfazem todas 

as suas necessidades de consumo, das mais elementares, como a habitação, 

o alimento, o vestuário e os medicamentos – e isto desde as mais remotas 

eras, quando o comércio era exercido pelos mercadores individualmente - até 

as necessidades mais complexas e supérfluas da atualidade, como os 

computadores, os equipamentos eletrônicos de última geração, os automóveis, 

os perfumes, os objetos de adorno da nossa residência.  

As empresas asseguram o pagamento dos salários e a subsistência da 

grande massa de trabalhadores, transferindo rendimentos que retornam ao 

mercado sob a forma de relações de consumo. São as empresas que 

contribuem, de modo direto e indireto, para a própria manutenção financeira do 

Estado, porque são elas as responsáveis pelo recolhimento dos tributos sobre 

os seus resultados e pela produção de riquezas que também serão 

apropriadas, em um momento subseqüente, pela atividade fiscalista estatal. 2 

O desenvolvimento tecnológico, com efeito, sempre esteve intimamente 

vinculado e dependente das atividades mercantis, porque são as empresas 

que, atuando em um ambiente competitivo, aplicam vultosos recursos em 

novos inventos, novas fórmulas e sistemas produtivos, e assim buscam, cada 

vez mais, superar a concorrência, para conservar e ampliar a sua clientela, e 

atingir maiores índices de crescimento, produtividade e lucratividade.  
                                                 
2 Em passagem clássica, FÁBIO KONDER COMPARATO assim destacou a importância da 
empresa na sociedade contemporânea: “Se se quiser indicar uma instituição social que, pela 
sua influência, dinamismo e poder de transformação, sirva como exemplo explicativo e 
definidor da civilização contemporânea, a escolha é indubitável: essa instituição é a empresa . 
É dela que depende, diretamente, a subsistência da maior parte da população ativa deste país, 
pela organização do trabalho assalariado. É das empresas que provém a grande maioria dos 
bens e serviços consumidos pelo povo, e é delas que o Estado retira a parcela maior de suas 
receitas fiscais. É em torno da empresa, ademais, que gravitam vários agentes econômicos 
não assalariados, como os investidores de capital, os fornecedores, os prestadores de 
serviços.” (COMPARATO, Fábio Konder, A Reforma da Empresa , Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro – RDM, São Paulo, Revista dos Tribunais, nº 50, abril/junho 
1983, p. 55). 
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 A empresa, a rigor, não é produto do sistema econômico capitalista, mas 

é a própria essência e razão de ser do sistema, como sua principal instituição. 

O processo de reprodução capitalista é a forma particular de manifestação da 

atividade econômica, que somente é possível e se viabiliza a partir da atuação 

das empresas e dos empresários no ambiente do mercado. 

A organização econômica, estruturada a partir da divisão do trabalho e 

da mobilização de capitais, possibilita que as pessoas satisfaçam as suas 

demandas por bens e serviços, trocando riquezas excedentes disponíveis 

pelas “parcelas da produção alheia de que tiver necessidade”. 3 Em virtude 

dessa constatação, ADAM SMITH observou que “todo homem subsiste por 

meio da troca, tornando-se de certo modo comerciante; e assim é que a própria 

sociedade se transforma naquilo que adequadamente se denomina sociedade 

comercial”. 4 A sociedade comercial a que ADAM SMITH se refere é a própria 

dependência da sociedade civil dessas relações de troca, na medida em que 

as pessoas satisfazem as suas principais necessidades de consumo através de 

transações mercantis. 

De outro ângulo mais restrito e específico, a assim denominada 

sociedade comercial representava e até hoje representa, na perspectiva formal, 

o principal modo de exercício da empresa ao reunir, em uma configuração 

jurídico-organizacional, pessoas e capitais para a exploração de determinada 

atividade econômica, com caráter profissional e finalidade lucrativa. A 

sociedade comercial se expressa através da própria organização da sociedade 

como um amplo sistema de trocas, bem como, na sua redução formal de tipo 

característico e apto para o exercício da atividade empresarial, como uma 

sociedade limitada ou uma sociedade anônima. 

Portanto, além de servir como instrumento que viabiliza a produção e a 

troca de bens, mercadorias e serviços, a empresa é também um dos principais 

meios de acumulação e de distribuição de riquezas, dependendo o seu êxito, 

destarte, da iniciativa e da habilidade mercantil dos capitalistas que a integram.  

                                                 
3 SMITH, Adam, A Riqueza das Nações , São Paulo, Abril Cultural, 1983, vol. I, p. 57. 
4 SMITH, Adam, A Riqueza das Nações , op. cit. p. 57. 
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As empresas existem, precisamente, para viabilizar o sistema de trocas 

na sociedade, de intercâmbio de ações econômicas direcionadas para a 

reprodução do capital. E, no decorrer dos séculos, a atividade empresarial foi 

se especializando, tornando cada vez mais complexas as suas operações, 

gerando segmentos altamente desenvolvidos, como nas áreas das finanças e 

da alta tecnologia, por exemplo, comportando conceitos, métodos e 

procedimentos somente acessíveis em determinados níveis de conhecimento 

técnico especializado. 

 Para KARL MARX, na sua análise crítica do capitalismo, o conjunto das 

relações de produção e de troca, que ocorrem necessariamente no âmbito das 

empresas, constitui “a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a 

qual se elevam as superestruturas jurídica e política e às quais correspondem 

determinadas formas de consciência social” 5. Partindo dessa concepção, a 

doutrina marxista entende que o direito, que neste aspecto manifesta-se sob a 

forma das relações de propriedade, é determinado pelo fator econômico, ou 

seja, o direito seria apenas um instrumento de proteção do interesse das 

empresas e dos empresários capitalistas como classe dominante, na condição 

de proprietários do capital e dos meios de produção.  

Nessa ordem de idéias, a empresa representaria um dos objetos 

essenciais tutelados pelo direito, considerando que a estrutura econômica da 

sociedade depende da atividade empresarial para a própria afirmação e 

justificação existencial do sistema capitalista, em virtude de sua função 

primordial de promover a produção e a circulação de bens e riquezas. Em 

suma, impende considerar que a economia e a própria sociedade dependem, 

para a sua própria existência, da atividade produtiva das empresas.  

Ao destacar a importância histórica da empresa como a base 

fundamental do direito comercial e das transformações progressivamente 

introduzidas na sociedade contemporânea em razão da evolução da economia, 

até alcançar o estratégico estágio atual, WALDIRIO BULGARELLI considera 

que “o fulcro básico gerador de todas as transformações ocorridas e em devir é 

                                                 
5 MARX, Karl, Para a crítica da economia política , São Paulo, Abril Cultural, 1982, p. 70. 
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a empresa, tipo de instituição econômica que, gerada embrionariamente no 

bojo da Revolução Industrial, ampliou-se desmensuradamente até dominar o 

panorama da economia atual. 6 

 Sendo o sistema econômico determinado pelas concepções e institutos 

de índole ou natureza mercantil, o capitalismo deve ser considerado como o 

modo de produção dominante e quase exclusivo dos atuais sistemas político-

estatais, particularmente a partir da derrocada do regime comunista 

simbolizada, de modo emblemático, pela queda do muro de Berlim, em 1989.  

A partir desse marco histórico, com a consolidação do processo de 

globalização e internacionalização da economia, ressalta dessa realidade o fato 

de que as empresas comerciais, entidades capitalistas por natureza, 

permanecem como as unidades matrizes e nucleares das transações 

efetuadas através de negócios mercantis e dos processos resultantes 

direcionados para a circulação e acumulação de riquezas.  

Até mesmo na China, ainda politicamente submetida, neste século XXI, 

a regime comunista de partido único, o modo de produção ocidental e do livre 

comércio vem sendo adotado em áreas territoriais selecionadas, com ênfase 

na manufatura de produtos para exportação. Este fato propiciou o surgimento 

de uma nova classe de proprietários capitalistas, situação inimaginável 

algumas décadas atrás, sob a doutrina do livro vermelho de MAO TSÉ TUNG.  

 Seria também igualmente inimaginável pensar, alguns anos atrás, em 

uma Rússia capitalista, dominada por grandes corporações empresariais, 

sendo a Rússia o berço da revolução socialista de 1917, repositório 

experimental da ideologia marxista, implementada a partir da liderança de 

LÊNIN, teórico de reconhecido valor e um dos principais líderes políticos do 

século passado.  

Com a abertura propiciada pela glasnost e pela política da perestroika, 

entre os anos de 1986 e 1990, o regime soviético de economia estatal entrou 

                                                 
6 BULGARELLI, Waldírio, A Teoria Jurídica da Empresa , São Paulo, Revista dos Tribunais, 
1985, p. 2-3. 
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em colapso, esgotado pelos imensuráveis investimentos bélicos na era da 

guerra fria, dando ensejo à instauração do regime da economia de mercado. 

Através de um processo acelerado e mesmo improvisado de 

privatização, as empresas antes controladas pelo Estado soviético foram 

transferidas para a iniciativa privada, com todos os percalços e dificuldades 

inerentes a uma economia que passou, no início do Século XX, diretamente do 

regime feudal do czarismo para o regime socialista, sem nunca antes haver 

experimentado o sistema capitalista da economia de mercado. Mesmo assim, 

procurando reproduzir os modelos empresariais da Europa, a Rússia, 

paulatinamente, vai se adaptando ao sistema capitalista, passando a 

reconhecer a empresa como o agente fundamental para a reorganização da 

sua economia. 

A figura da empresa como elemento motriz do desenvolvimento 

econômico, assumiu, progressivamente, posição das mais relevantes na 

sociedade contemporânea. E tal realidade passou a exigir que a Ciência do 

Direito viesse a conferir aos agentes econômicos a mesma importância que, 

em outros momentos históricos, reconheceu aos institutos jurídicos herdados 

do direito romano, do direito canônico e dos sistemas civilistas da França e da 

Alemanha, como observado, por exemplo, nos institutos clássicos da 

propriedade privada e na teoria das obrigações. 

Como marca característica, cabe observar que o modo capitalista de 

produção se assenta no princípio do livre mercado e na idéia de autoregulação 

ou autocomposição de interesses, através de uma teia contratual em que as 

empresas são os principais agentes e ao mesmo tempo representam o objeto 

fundamental da tutela estatal. Este regime de autoregulação exige, 

logicamente, a atuação de profissionais do direito, como advogados, 

consultores jurídicos e árbitros privados, na elaboração e mediação de 

contratos mercantis, aplicando conhecimentos com graus variáveis de 

complexidade técnica.  
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A autoregulação ou autocomposição de interesses mercantis 

compreende conceitos, elementos e instrumentos jurídicos que são 

desenvolvidos de modo empírico, a partir das demandas das empresas e do 

mercado, de preferência com um mínimo grau de intervenção estatal. A 

experiência, a prática, os usos e costumes mercantis, tal como sempre ocorreu 

no direito comercial desde a sua origem, situada nas corporações de 

mercadores do século XIV, continuam a influenciar e a determinar o conteúdo 

dos contratos e das relações comerciais.  

 A doutrina do liberalismo econômico adota como um dos seus pilares 

fundamentais a tese de que o Estado deve intervir o mínimo possível na 

atividade econômica. E uma das formas mais representativas de intervenção 

do Estado na economia revela-se através da função legislativa. Nesse 

contexto, os dogmas liberais propugnam por um mínimo de legislação, para 

que possa haver um maior grau de liberdade contratual nas atividades das 

empresas privadas.  

Contudo, a atividade econômica, por ser de relevante interesse público, 

principalmente nos países periféricos, de economia subdesenvolvida ou em 

fase de desenvolvimento, deve ser condicionada e estar orientada a partir de 

uma legislação estruturada e compatível com os interesses sociais das 

políticas públicas.  

Assim, se por um lado, uma corrente teórica entende que o Estado deve 

intervir de modo mais efetivo e concreto na regulação da atividade econômica, 

visando o bem comum e o interesse público, de outro lado, a doutrina do 

liberalismo econômico é refratária a qualquer modo ou modelo de ingerência do 

Estado na economia, ao considerar que o mercado deve se regular a si próprio. 

A atuação das empresas e suas relações no mercado deveria depender, 

apenas, da lei da oferta e da procura, dos princípios da livre iniciativa e da livre 

concorrência, da competição entre as empresas, na busca incessante da 

maximização dos seus lucros, como resultante de outro princípio fundamental 

presente no direito positivo, o da garantia e proteção da propriedade privada. 
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 Posicionando o seu campo de estudo a partir desse contexto econômico, 

a presente dissertação tem como objeto de investigação, como diretriz de 

avaliação da normatividade e do grau de intervenção legislativa do direito de 

empresa em nosso País, o estudo dos possíveis entraves e dificuldades que o 

Código Civil de 2002 poderá causar na organização jurídica e na dinâmica das 

atividades das empresas brasileiras.  

A propósito, podemos afirmar que este problema já está ocorrendo, por 

exemplo, nas sociedades limitadas, quando o novo Código Civil, no seu art. 

2.031, vem a exigir a adaptação dos atos de milhões de empresas já 

constituídas, às normas da nova legislação civilista, desrespeitando, destarte, o 

princípio constitucional do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI), mediante a 

inserção de regras impositivas que, sem sombra de dúvidas, provocarão um 

engessamento no processo contratual de deliberação societária nesse tipo de 

empresa.  

Em razão da importância da atividade da empresa, do regime a ela 

consagrado pelas normas constitucionais de ordenação do sistema econômico, 

e da introdução do regime do direito de empresa pelo novo Código Civil, a 

matéria sob enfoque, por si só, revela a importância do estudo científico a ela 

dedicado, tal como proposto nesta dissertação. E este trabalho tem como 

preocupação metodológica a de não ampliar demasiadamente o seu foco 

analítico, para poder concentrar o seu esforço de pesquisa e investigação nos 

objetivos ora definidos.  

Sob o ponto de vista da função econômica e social da empresa, resta 

destacada a importância do tema aqui proposto, que tem por finalidade 

fundamental investigar, sob a perspectiva dogmática, a partir das normas da 

Constituição da República de 1988, do Código Civil de 2002 e da legislação 

comercial supletiva, o modo como o nosso ordenamento de direito positivo 

define a empresa, como passou a disciplinar as relações negociais econômicas 

e como, especialmente, as normas do novo Código Civil poderão dificultar ou 

entravar o normal desempenho das atividades empresariais no regime da 

economia de mercado.  



 DIREITO DE EMPRESA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ANTINOMIAS NO NOVO REGIME DO EMPRESÁRIO E DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

17

O conceito de empresa, na perspectiva da sua evolução no direito 

moderno, a forma de organização da atividade empresarial e as relações 

dinâmicas de contratação mercantil, são estes os temas explorados nesta 

dissertação.  

Em face da tentativa de unificação do direito privado, tal como proposto 

pelo legislador do Código de 2002, especialmente nas áreas do direito das 

obrigações e do direito societário, iremos procurar, aqui, explorar os problemas 

e dificuldades que, inevitavelmente, poderão prejudicar a normalidade das 

atividades negociais em virtude de uma intervenção legislativa defasada dos 

conceitos, negócios e práticas das empresas no mercado. E essa intervenção 

legislativa foi promovida de modo teórico e artificial, sem considerar as 

peculiaridades, os usos mercantis e a evolução histórica do direito comercial 

em nosso País. 

Diante da revogação, pelo novo Código, de toda a parte primeira do 

Código Comercial de 1850, que permaneceu em vigor por mais de um século e 

meio, as normas que até então disciplinavam as atividades afetas aos 

comerciantes, às sociedades comerciais e às obrigações mercantis, foram 

substituídas por um novo regime jurídico de ordenação da atividade 

econômica. E esse novo regime já está provocando profundas modificações na 

consciência jurídica empresarial e nos padrões doutrinários e conceituais até 

então adotados em nosso país. 

 O Código Civil de 2002, no campo do direito de empresa, adotou regime 

normativo análogo ao disciplinado pelo Código Civil italiano de 1942, o qual 

constitui a sua base referencial dogmática. Assim, ao transportar, praticamente 

sem modificações de maior relevância, as regras do direito de empresa 

aplicáveis à realidade na Itália em meados do século XX, para o nosso sistema 

de direito positivo em pleno século XXI, com um atraso de 60 anos, tais 

alterações estão a comprometer a própria lógica interna do ordenamento 

nacional de direito positivo, diante da constatação da evidente 

incompatibilidade conceitual entre o regime do direito de empresa e o regime 
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jurídico mercantilista até então adotado e que ainda permanece vigente na 

legislação comercial não codificada. 

 Sob o aspecto hermenêutico, o objeto do presente estudo deverá 

proceder a uma análise comparativa e prospectiva das normas constantes dos 

artigos 966 a 1.195 do Código Civil de 2002, e da própria concepção resultante 

do instituto da empresa, visando discorrer sobre os principais efeitos práticos 

que tais modificações estão provocando no direito positivo brasileiro. E se 

buscará, nesta dissertação, demonstrar que, em face das antinomias 

normativas apontadas, tais modificações radicais estão gerando uma situação 

de concreta dificuldade de interpretação e de conciliação dessas regras do 

direito de empresa diante das demais normas destinadas à regulação da 

atividade comercial, que não foram tocadas nem alteradas pelo novo Código 

Civil. 

O objeto a ser explorado nesta dissertação encontra-se, pois, 

circunscrito ao âmbito dogmático-normativo e à análise das regras jurídicas e 

textos legais que passaram a regular a atividade das empresas no nosso país a 

partir do novo Código Civil, basicamente no que concerne aos seguintes 

institutos de direito empresarial: 

a) Conceito de empresário; 

b) Obrigações e contratos empresariais; 

b) Princípios gerais de direito societário; 

c) Sociedade empresária; 

d) Regime jurídico da sociedade limitada; 

e) Estabelecimento comercial;  

Com efeito, em relação ao seu objeto, este estudo pode parecer, à 

primeira vista, bastante amplo e ambíguo quanto ao seu conteúdo e à extensão 

da proposta investigativa, por abranger praticamente todas as normas do 

Código Civil de 2002 que tratam do direito de empresa.  

Todavia, tal amplitude é inicialmente necessária, diante da visão 

dominante da empresa como fenômeno econômico-social, disciplinado pelo 
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direito sob diversos enfoques de conteúdo, do modo como exposto por 

ALBERTO ASQUINI no seu histórico ensaio intitulado “Os perfis da empresa” 7.  

Em termos metodológicos, a empresa pode e deve ser investigada em 

razão da matéria empresarial afeta à execução do seu objeto, assim como da 

forma jurídica que ela adota, através da sua organização como empresa 

individual ou sociedade empresária. A empresa compreende, ao mesmo 

tempo, como objeto de investigação científica, tanto forma como matéria, que 

se encontram indissoluvelmente relacionadas entre si.  

A forma é o modo pelo qual a empresa é organizada para a consecução 

dos seus fins econômicos. A forma da empresa é variável, podendo ser 

definida a partir da figura do empresário individual, ou adotar a espécie de 

sociedade limitada, até atingir o ápice estrutural da empresa representada pela 

sociedade anônima, construção máxima da ciência do direito e da dogmática 

jurídica no campo do direito comercial. Através da sua forma juridicamente 

definida, é que a empresa viabiliza e realiza o seu objeto, como instrumento do 

exercício da sua função econômica. 

A matéria é o conteúdo da atividade empresarial, da experiência 

empírica, que se manifesta no modo como a empresa desempenha a sua 

função produtiva determinada a partir dos princípios e normas constitucionais 

que regulam a organização econômica, tal como contido, especificamente, nos 

artigos 170 a 174 da Constituição da República de 1988. 

Reconhecendo que a disciplina jurídica da atividade empresarial tem o 

seu fundamento superior de validade nas normas da Constituição, este estudo, 

além de adotar uma postura crítica diante do novo direito de empresa, deverá 

também interpretar as disposições desse regime a partir das normas e 

princípios constitucionais. E assim procuraremos seguir a visão teórica do 

neoconstitucionalismo, de “construção interpretativa” das novas regras 

jurídicas, de modo a, como propõe GUSTAVO TEPEDINO, “retirar do elemento 

                                                 
7 ASQUINI, Alberto, Os perfis da empresa , op. cit., p. 109-126. 



 DIREITO DE EMPRESA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ANTINOMIAS NO NOVO REGIME DO EMPRESÁRIO E DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

20

normativo todas as suas potencialidades, compatibilizando-o, a todo custo, à 

Constituição da República”.8    

A partir dessa visão, o estudo do conteúdo material da empresa, em face 

das normas do Código Civil de 2002 e da Constituição de 1988, irá revelar a 

primeira antinomia que se pode objetivamente constatar nesse novo regime 

jurídico, diante da tentativa do legislador de suprimir o caráter mercantil da 

empresa, o qual sempre foi corolário determinante da atividade empresarial.  

 A dissertação aqui delineada, portanto, propõe-se a atingir objetivos 

específicos situados no âmbito da hermenêutica e da análise das normas 

jurídicas que regulam a atividade empresarial, constantes do Código Civil de 

2002 e da legislação comercial extravagante. Nesse contexto, este estudo irá 

tomar como pressuposto inicial a análise do processo de transição do regime 

do comerciante e dos atos de comércio, sob a ótica da dogmática mercantil 

tradicional, para o novo regime do direito de empresa.  

Considerando o âmbito da pesquisa científica, este trabalho deve ir mais 

além, na medida em que pretende demonstrar a evidente incompatibilidade e 

as contradições presentes entre o regime normativo do direito comercial, 

consolidado em nossa dogmática jurídica, na doutrina e na jurisprudência do 

nosso país, em comparação com as disposições constantes do regime do 

direito de empresa introduzido pelo Código de 2002.  

Adotando essa concepção, a presente dissertação não tem a pretensão 

de comentar e analisar cada uma das disposições do novo Código Civil que 

regulam o direito de empresa (arts. 966 a 1.195). A proposta de pesquisa e 

investigação jurídico-dogmática destina-se, precisamente, a apontar as 

incongruências, distorções e incompatibilidades intra-sistemáticas desse novo 

regime normativo, frente às demais normas de direito comercial que, em muito 

maior profusão e quantidade, continuarão a regular a atividade empresarial no 

âmbito do nosso ordenamento de direito positivo. 

                                                 
8 TEPEDINO, Gustavo, Crise de fontes normativas e técnica legislativa na  parte geral do 
Código Civil de 2002 , in Temas de Direito Civil , Tomo II, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 3.  
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CAPÍTULO 1 

A EMPRESA NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-SOCIAL 

 

SUMÁRIO: 1.1.  A economia e o processo civilizatório; 1.2. A 
formação do direito comercial nas corporações de mercadores; 
1.3. Importância dos costumes mercantis na regulação do 
direito comercial; 1.4. A fase publicista das relações da 
empresa; 1.5. Análise econômica da empresa na teoria de Max 
Weber; 1.6. Ideologia e ética no capitalismo moderno; 1.7. A 
empresa na era da globalização. 

 

1.1. A economia e o processo civilizatório 

 

Desde a origem da civilização ocidental, observamos uma realidade 

pendular, na qual o regime econômico se apresenta com variações oscilantes 

entre o intervencionismo estatal em um extremo, e no extremo oposto a 

liberdade econômica como doutrina dominante e determinante do processo de 

produção de normas impositivas na economia.  

Enquanto no Egito antigo a atividade econômica estava submetida a 

rígido controle do Estado, sob a figura onipresente e divina do faraó, na Grécia 

as idéias e concepções da racionalidade do pensamento humano, aplicadas 

aos negócios, facilitavam uma contínua evolução na exploração do comércio 

marítimo no Mediterrâneo. 9 Essa realidade pendular reproduziu-se ao longo da 

história, na Idade Média do corporativismo privado, que se contrapôs ao 

mercantilismo dos Estados absolutistas, até chegar, no início do Século XX, ao 

ápice da crise entre os modelos econômicos antípodas e aparentemente 

incompatíveis entre si, do comunismo socialista e do capitalismo liberal. 

                                                 
9 ALVARES, Walter, Curso de Direito Comercial , Belo Horizonte, Sugestões Literárias, 6ª 
edição, 1982, p. 64. 
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 A sociedade, em todo processo civilizatório, sempre esteve relacionada 

e dependente de uma base de sustentação econômica. Desde que o homem 

passou a aprovisionar as sobras da colheita ou da caça, a fabricar utensílios, 

armas e roupas com o couro e as peles dos animais, e utilizou, num primeiro 

momento, o mecanismo de escambo e, num segundo momento, a troca desses 

bens por uma medida de valor, desde esse tempo, passou a existir a 

propriedade privada e o comércio. 10   

A própria expressão comércio deriva da união das palavras comutatio 

mercium, 11 ou seja, decorre da comutação ou troca de mercadorias entre duas 

pessoas, sendo uma a que detém a coisa de que a outra necessita, e a outra 

pessoa procura adquirir a propriedade da coisa mediante o pagamento de uma 

medida de valor aceita por ambas as partes. A lei da oferta e da procura 

representaria, nessa perspectiva, uma das mais antigas normas costumeiras 

da sociedade humana. 

 ARISTÓTELES dizia que o comércio é a arte de ficar rico, ganhando dos 

outros, e que, por isso, “essa forma de ganhar dinheiro é de todas a mais 

contrária à natureza”. 12  Todavia, a sociedade humana, desde os primórdios da 

civilização, jamais prescindiu da presença de pessoas ou grupo de pessoas 

que, desempenhando as atividades relacionadas à agricultura, criação animal, 

pesca, extração mineral, artesanato, construção, fabricação, transporte e 

comércio de troca, exerceu uma participação que, historicamente, se revelou 

fundamental para a própria subsistência social.  

Neste ponto, impende reconhecer que a sociedade sempre se 

demonstrou dependente da atividade mercantil, situação em que a figura do 

mercador, do feirante, do comerciante, da empresa e do empresário, este nos 

tempos modernos, representa uma função sócio-econômica das mais 

                                                 
10 ENGELS, Friedrich, A origem da família, da propriedade privada e do Es tado , Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 3ª edição, 1977, p. 179. 
11 A expressão comércio é originária do latim commercium, derivado de cum (preposição) e 
merx (mercadoria), sendo definido originariamente por SIGISMONDO SCACCIA no brocardo 
commercium est quasi commutatio mercium (BORGES, João Eunápio, Curso de Direito 
Comercial Terrestre , Rio de Janeiro, Forense, 5ª edição, 1976, p. 7). 
12 ARISTÓTELES, Política , Livro I, Capítulo III, Brasília, Editora UNB, 1997, p. 28. 
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essenciais e que compreende, na sua dinâmica, o modo de sustentação da 

civilização contemporânea, como antevisto e diagnosticado por MARX. 13 

 A sociedade, nas suas múltiplas relações humanas, compreende um 

sistema aberto no qual a atividade econômica é a própria estrutura vital que 

influencia o comportamento das pessoas, em que o dinheiro, como elemento 

fundamental do regime capitalista, assumiu um papel determinante na 

qualidade de vida, na formação do patrimônio mínimo necessário à 

sobrevivência humana e na diferenciação das classes sociais. E o dinheiro foi 

criado como mercadoria de troca desde que o homem iniciou o processo 

civilizatório, através do uso das medidas de valor.  

Primitivamente, lembra ADAM SMITH, a medida de troca mais utilizada 

era o boi, e a história registra que, na Odisséia, HOMERO comparava que “a 

couraça de Diomedes custou somente 9 bois, ao passo que a de Glauco 

custou 100 bois”, 14 de onde se origina a expressão monetária “pecúnia”, que 

vem de “pecus”, denominação de gado, em latim. Era também comum, em 

outros povos, a utilização, como moeda, do sal, do açúcar, de conchas raras e 

até do bacalhau seco. Atribui-se aos Lídios, por volta do século VI a.C., o início 

da utilização da moeda de metal cunhada como medida de troca, e logo esse 

meio metálico, muito mais fácil para ser transportado, passou a ser 

universalmente empregado, sendo “o ferro o instrumento comum de comércio 

entre os espartanos; entre os antigos romanos era o cobre; o ouro e a prata 

eram os instrumentos de comércio de todas as nações ricas e comerciantes”. 15 

 O dinheiro, depois da divisão natural do trabalho, é a expressão mais 

significativa da patrimonialização da sociedade, e coube ao comércio promover 

a circulação e a acumulação de riquezas através das pessoas que 

                                                 
13 MARX, na sua análise crítica do capitalismo, observou que “a economia representa a 
superestrutura sobre a qual repousam todas as demais estruturas sociais”, sejam estas de 
natureza religiosa, política, jurídica ou cultural. A economia, na verdade, dita e influencia o 
comportamento humano, isto desde o momento em que qualquer pessoa necessita de um 
mínimo de patrimônio, de bens e de rendimentos para viver. (MARX, Karl, Para a crítica da 
economia política , op. cit., p. 70). 
14 SMITH, Adam, A Riqueza das Nações , op. cit., p. 58. 
15 SMITH, Adam, A Riqueza das Nações , op. cit., p. 58. 
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desempenhavam essa atividade, não apenas como modo de exercício de uma 

profissão, mas com a finalidade de entesouramento e de enriquecimento.  

E assim, a humanidade seguiu o seu caminho, por séculos e séculos, 

fazendo com que o dinheiro assumisse, cada vez mais, um papel determinante 

na formação das classes sociais, engendrando a divisão entre ricos e pobres, 

entre possuídos e despossuídos, entre nações poderosas e povos 

marginalizados. Mesmo quando a sociedade pretensamente mais evoluída 

alcançou o estágio ideológico de coletivização dos meios de produção, no 

regime comunista dos sovietes, com a Revolução Russa de 1917, o dinheiro 

(rublo) permaneceu sendo o único meio de troca e medida de valor utilizado 

para as relações comerciais e de subsistência na economia socialista. 

 No regime econômico capitalista, dominado pela economia monetária, 

podemos constatar que esse fenômeno influenciou e moldou o modo de 

organização da sociedade em todos os tempos, e a justificação ontológica para 

a existência do dinheiro sempre esteve vinculada ao comércio, às relações de 

troca de bens e mercadorias demandadas pelas pessoas, independentemente 

do grau de evolução do processo civilizatório.  

O fenômeno econômico, determinante na formação das estruturas 

sociais, sempre teve como agente e elemento principal a figura da empresa, 

ente responsável pela atividade comercial. E após a revolução burguesa do 

século XVI, a empresa assumiu posição dominante na sociedade civil, na 

condição de instituição representativa de todas as operações e negócios 

mercantis destinados à satisfação das necessidades de consumo das pessoas 

e à acumulação de capitais por parte daqueles que a exploravam. 

Sob a perspectiva analítica adotada neste trabalho, a concepção da 

empresa existe desde a origem do ciclo econômico nas civilizações mais 

antigas, como referido, por exemplo, no Código de Manu, ao utilizar a idéia de 

empresa como organização do esforço comum das pessoas para atingir 
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determinado objetivo. 16 Desse modo, a empresa compreende o modo comum 

de exercício da atividade comercial, seja pelo feirante, pelo mercador, pelo 

comerciante, pelo armador de navios, pelo banqueiro, pela grande sociedade 

anônima, isto é, por todas as pessoas que, isolada ou conjuntamente, exercem 

atividades de produção e circulação de bens e riquezas, praticando atos de 

mercancia com caráter profissional, com o intuito da obtenção de lucros. 

 

1.2.  A formação do direito comercial nas corporaçõ es de 
mercadores 

 

Reunidos em corporações, os mercadores, desde o Século XII, 

passaram a estruturar o seu próprio corpo de normas, consolidando os usos e 

práticas mercantis necessários ao ordenamento e à disciplina das relações 

comerciais, assim como para também resolver os conflitos decorrentes do 

exercício da sua atividade profissional.  

No renascimento da atividade comercial, diversas foram as 

consolidações de normas mercantis que surgiram nas principais cidades 

européias, moldadas pelos usos e costumes dos mercadores, a exemplo do 

Consulato Del Mare (século XI), Rôles D´Oleron (século XII), Tábuas 

Amalfitanas (século XIII), Leis de Wisby (século XV) e do Guidon de la Mer 

(século XVI), 17 apresentado todas essas normas a finalidade comum e 

principal de regular o comércio marítimo e os contratos de seguro. 

 E essas corporações de mercadores não só consolidavam em normas 

os usos e costumes mercantis, como estabeleciam uma jurisdição comercial 

supraestatal, decidindo com sua justiça privada os conflitos entre seus 

                                                 
16  O Código de Manu (Índia, 1400 a.C.), ao tratar do modo de divisão dos resultados em uma 
sociedade, faz menção à empresa como atividade produtiva, conforme consta da sua tradução 
literal do seu art. 204: Quando vários homens se reúnem para cooperar, cada um com seu 
trabalho, em uma mesma empresa, tal é a maneira por que deve ser feita a distribuição das 
partes” (PAES DE ALMEIDA, Amador, Manual das Sociedades Comerciais , São Paulo, 
Saraiva, 5ª edição, 1987, p. 4). 
17 ÁLVARES, Walter, Curso de Direito Comercial , op. cit., p. 71. 
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membros, independentemente da nacionalidade e da origem dos comerciantes 

envolvidos.  

Na Europa pré-renascentista e ainda antes da formação dos Estados 

nacionais, a economia derivada do comércio era orientada pela ampla 

liberdade de contratação, e as limitações ao tráfico mercantil resultavam, 

apenas, de conflitos bélicos temporários e da situação de guerra ou de paz 

entre reinos e principados.  

Os mercadores tinham na liberdade de comércio e na persecução 

constante do lucro os fundamentos pragmáticos da exploração comercial, 

pressupostos que se encontravam fundados na assim denominada lex 

mercatoria, na lei particular dos comerciantes. 18 A lex mercatoria, nessa época, 

representava não apenas a vinculação dos mercadores a uma instância 

corporativa de regulação das relações econômicas entre comerciantes de uma 

mesma cidade ou de diferentes nacionalidades, mas possuía um significado 

político-filosófico bem mais amplo, como expressão concreta, real, da própria 

liberdade de comércio.19 

  A atividade mercantil, entre os séculos XIV e XVII, era essencialmente 

subjetivista, regulada por regras costumeiras e consolidações normativas 

originárias da própria classe comercial, e o exercício do comércio dependia da 

vinculação do comerciante a uma determinada corporação de mercadores. A 

atividade mercantil somente era acessível, pois, aos que demonstrassem 

aptidão profissional e capacidade econômica para o exercício do comércio, 

situação que era aferida pela corporação com jurisdição sobre uma cidade ou 

região determinada.  

As corporações de mercadores eram constituídas e organizadas a partir 

de estatutos, que determinavam as condições de matrícula dos comerciantes, 

os direitos e obrigações dos associados, a submissão à jurisdição consular 

                                                 
18 GALGANO, Francesco, Lex Mercatoria , Bologna, Il Mulino, 4ª edição, 2001, p. 45. 
19 GALGANO, Francesco, Lex Mercatoria , op. cit., p. 56. 
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corporativa e definia, ainda, as normas contratuais e negociais a que ficavam 

submetidos os mercadores matriculados.  20 

 A jurisdição das corporações de mercadores, presidida pelos princípios 

da lex mercatoria, possuía caráter supranacional, não estando vinculada a 

nenhuma esfera de poder estatal. 21 Mas, ao contrário, diante do crescente 

poderio econômico e político da burguesia mercantil, o jus mercati ou jus 

mercatorum derivado dos estatutos das corporações, legislação que 

“dominava, sem contraste, em todos os portos, feiras ou mercados”, 22 é que 

passou até mesmo a influenciar o conteúdo dos estatutos das cidades que 

eram entrepostos comerciais, a tal ponto de “os estatutos de suas corporações 

se confundirem com os estatutos da própria cidade”. 23 

 Esse período de expansão do comércio, mais evidenciado a partir do 

século XIV, com o florescimento das cidades, com o início da ascensão da 

burguesia citadina e do processo de acumulação de riquezas em mãos de uma 

nova classe, foi denominado de Revolução Comercial, caracterizado por uma 

atividade mercantil intensa e que não conhecia fronteiras, dotada de índole 

essencialmente internacional e cosmopolita.  

A Revolução Comercial esteve, assim, representada pelo auge da lex 

mercatoria como instrumento de organização da classe dos mercadores e de 

afirmação dos novos métodos de exploração econômica fundados no dogma 

da liberdade de contratar. A liberdade de contratação era decorrente do 

                                                 
20 Ensina ASCARELLI que “objetivamente, a competência da magistratura comercial era 
limitada aos negócios mercantis e àqueles conexos, isto é, à compra para revenda e às 
sucessivas revendas, os negócios bancários e de câmbio, mas também aqueles que com os 
precedentes fossem conexos” (ASCARELLI, Tullio, Corso di Diritto Commerciale – 
Introduzione e Teoria dell’Impresa , Milano, Giufrè, 3ª edizione, 1962, p.7-8). 
21 Descrevendo as funções e atividades estatutariamente determinadas, de um modo geral, 
para as corporações de mercadores no período do Renascimento europeu, ALFREDO ROCCO 
afirma: “Várias eram as funções das corporações: elas organizavam e presidiam as feiras e os 
mercados; mandavam cônsules para o estrangeiro para proteger os sócios, assistiam-lhe 
quando fossem atingidos por infortúnios ou doenças, tutelavam a segurança das comunicações 
e, por fim, função importantíssima, dirimiam as questões que pudessem surgir entre os sócios.” 
(ROCCO, Alfredo, Princípios de Direito Comercial , Campinas, LZN, 2003, p. 16). 
22 BORGES, João Eunápio, Curso de Direito Comercial Terrestre , op. cit., p. 27. 
23 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , São Paulo, Saraiva, 25ª ed., 2003, vol. 1, 
p. 10. 
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corolário da autonomia da vontade como fonte fundamental do direito das 

obrigações mercantis.  

E, desse modo, as relações jurídicas desde essa fase histórica tinham 

na autonomia da vontade o fator determinante para a decisão de contratar e 

para vinculação de cada comerciante a uma determinada corporação, com a 

conseqüente eleição do critério para composição de litígios entre seus 

membros, tudo com base nos princípios das leis de mercado, ou seja, da lex 

mercatoria.  

Essa realidade tanto era assim reconhecida que o Lord Chanceler da 

Inglaterra, THOMAS ROTHERHAM, em 1475, entendia que “Los mercaderes 

no están obligados por nuestras leyes, sino que deben ser juzgados de 

acuerdo con la ley natural, a la cual algunos llaman Lex Mercatoria, que es 

universal en el mundo” 24 

 Além de consagrar o princípio da liberdade de comércio, a lex mercatoria 

estabelecia as regras básicas para o exercício do comércio fundado nos 

costumes mercantis e nas decisões dos magistrados consulares, isto é, na 

jurisprudência comercial formulada e consolidada pelos tribunais das 

corporações de mercadores, estabelecendo, na sua evolução histórica, normas 

de regulação dos contratos de compra e venda mercantil, do depósito, do 

seguro, do empréstimo, dos títulos de crédito e do tráfego marítimo, em 

especial. 25  

                                                 
24 CASTROGIOVANNI, R.M., Lex Mercatoria , in www.derecho-comercial.com/Doctrina/ 
lexmerc.pdf., acessado em 14.09.05. 
25 O desenvolvimento do direito comercial no período final da Idade Média é fruto de uma 
construção secular, resultante da necessidade de criação de uma base normativa apropriada 
às demandas comerciais, como destacado por ANA MERCEDES LOPES RODRIGUEZ: “This 
law resulted from the effort of the medieval trade community to overcome the fragmentary and 
obsolete rules of feudal and Roman law which could not respond to the needs of the new 
interlocal and international commerce. Merchants created at superior law, which constituted a 
solid legal basis for the great expansion of commerce in the Middle Ages. For almost eight 
hundred years uniform rules of law, those of the law merchant were applied throughout Western 
Europe among traders.” (RODRIGUEZ, Ana Mercedes Lopes, Lex Mercatoria , University of 
Aarhus, Department of Private Law Review, in www.rettid.dk/artikler/20020046.pdf, acessado 
em 11.01.06).  
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O princípio da liberdade de comércio predominava, então, como fórmula 

ideal da atividade mercantil, com a mínima ingerência do Estado sobre as 

relações jurídicas de produção, circulação e consumo de mercadorias.  

 Sem embargo, em face do desinteresse do Estado em disciplinar, nessa 

época histórica, as relações comerciais, os próprios mercadores criavam, 

através dos seus usos e costumes e da jurisprudência consular das 

corporações mercantis, as normas reguladoras das suas atividades. Como 

característica dominante dessa legislação privatista mercantil, encontramos na 

sua formulação básica elementos novos, dissociados do direito romano 

clássico, na medida em que as construções civilistas sempre se demonstraram 

insuficientes para reger a dinâmica do tráfico comercial.26  

E o Estado, após o fim do medievo e no período de surgimento das 

nações e reinos unificados na Europa, por volta do século XV, em razão da 

necessidade de afirmação da nacionalidade e de fixação das suas fronteiras, 

tinha como preocupação maior o controle interno policial e a defesa territorial. 

Daí que o reconhecimento e aplicação da lex mercatoria na fase de ascensão 

da burguesia mercantil não se deparava diante de limites estatais, e a 

autonomia da vontade, conseqüentemente, prevalecia como fator determinante 

das relações comerciais e dos seus efeitos obrigacionais. E essas relações 

comerciais não estavam limitadas ao âmbito dos territórios recém definidos ou 

ainda em fase de fixação de fronteiras, mas ultrapassavam as feiras, vilas, 

cidades, burgos e reinos, sendo a atividade comercial regulada por normas 

costumeiras e dotadas de caráter supraestatal, de natureza essencialmente 

privada e cosmopolita, sem se vincular a nenhum sistema nacional.  

O direito do comércio, assim, nesse período de consolidação da 

Revolução Comercial e da ascensão da burguesia mercantil como uma nova 

classe social, encontrava-se estruturado a partir dessa lex mercatoria, que 

tinha por objeto a regulação dos contratos comerciais e a solução de litígios 

entre comerciantes, através de uma justiça corporativa fundada nos 

precedentes dos usos e dos costumes mercantis. 

                                                 
26 GALGANO, Francesco, Lex Mercatoria , op. cit., p. 74. 
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1.3.  Importância dos costumes na regulação do dire ito comercial 

 

 Podemos com certeza afirmar que o direito comercial foi produto, 

durante vários séculos, de peculiar formação consuetudinária. Mais do que 

observado em qualquer outro ramo do direito, a influência dos costumes ainda 

permanece contribuindo para a evolução e para a alta especialização dos 

negócios mercantis, diante das características decorrentes do modo utilitarista 

de pensar que domina o sistema capitalista.  

Com efeito, a atividade comercial da empresa somente se submete à lei, 

isto é, à norma positiva, naquilo que estiver normativamente previsto como 

sendo uma regra que esteja obrigada a cumprir. No tocante às condutas 

facultativas, que possam ser observadas a partir da opção pela realização de 

determinado ato, negócio ou contrato, o comerciante ou empresário vai adotar 

o comportamento ou a ação que lhe seja mais lucrativa ou producente do ponto 

de vista negocial.  

Em relação aos demais atos e negócios que não estejam regulados em 

lei, será a conduta, os usos e costumes dos comerciantes, as suas relações 

concretas no mercado e na dinâmica empresarial, que irão construindo e 

desenvolvendo novos negócios jurídicos e novas formas de exercer a atividade 

mercantil. 

 O exercício da atividade mercantil pela empresa parte de um princípio 

maior, o da liberdade de comércio, que decorre de outro princípio instrumental, 

o da livre concorrência. Da junção desses dois princípios resulta um 

fundamento deontológico do sistema capitalista, o da livre empresa, em que as 

pessoas podem desempenhar uma atividade mercantil com ampla liberdade de 

escolha do seu exercício como profissão, ainda que limitado o objeto da 

empresa a negócios que não violem a ordem pública, a moral e os bons 

costumes. 
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 A liberdade de empresa e de comércio são preceitos fundamentais que 

se originam da antiguidade, que por séculos sofreram algumas limitações 

decorrentes de conflitos bélicos entre os países e pelas disputas do 

mercantilismo e do imperialismo econômico, mas que jamais deixou de ser 

observado como condição fundamental para a evolução da economia. Ainda 

que a análise da importância dos usos e costumes possa ser considerada 

como uma etapa primitiva do direito sob o prisma da historicidade, 27 no campo 

da liberdade de comércio o costume mercantil continuará criando novas figuras 

e novos tipos de negócios na exploração dos mercados. 

 Analisando a origem do direito comercial como disciplina autônoma de 

regulação das atividades mercantis, por volta do século XVI, ROCCO 

observara que “a desagregação social e política na Idade Média produziu os 

dois fenômenos, que tornaram possível e facilitaram a formação de um direito 

especial ao comércio: a prevalência do costume sobre o direito estatal e as 

corporações de mercadores”. 28 E, nessa primeira etapa de formação do direito 

comercial, definida como sendo a fase corporativista, as atividades das 

corporações de mercadores destacavam-se como de fundamental importância, 

não apenas na consolidação das normas costumeiras desenvolvidas por 

séculos na experiência mercantil, mas na solução dos conflitos negociais entre 

mercadores de diversas nacionalidades, através de um sistema privado de 

justiça consular, tal como registrado por ROCCO. 29 

O marco inicial do direito comercial foi estabelecido pela doutrina como 

estando localizado na obra de BENVENUTO STRACCA, intitulada Tractatus de 

mercatura seu mercatore, de Veneza (1553),30 que teve o mérito, exatamente, 

de realizar uma compilação e consolidação das principais normas 

consuetudinárias até então conhecidas no comércio ocidental. ROCCO conclui, 

em síntese, que “as primeiras normas destinadas especialmente a regular o 

                                                 
27 SALDANHA, Nelson, Sociologia do Direito , São Paulo, Revista dos Tribunais, 2ª edição, 
1980, p. 164-165. 
28 ROCCO, Alfredo, Princípios de Direito Comercial , op. cit., p. 14. 
29 ROCCO, Alfredo, Princípios de Direito Comercial , op. cit., p. 16. 
30 ROCCO, Alfredo, Princípios de Direito Comercial , op. cit., p. 28. 
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tráfego mercantil foram, portanto, normas consuetudinárias (consuetudo 

mercatorum, stylous mercatorum). 31 

 Devido à liberdade de comércio e à desvinculação dos mercadores de 

sistemas nacionais de filiação ou de autorização estatal para o exercício da 

atividade mercantil, as relações e negócios comerciais realizavam-se a partir 

das necessidades próprias dessas operações. E assim se verificava na seleção 

de produtos e fontes produtoras, da abertura de novos mercados, da criação de 

novos tipos contratuais, de invenções que surgiam para facilitar a produção e o 

tráfico mercantil. E isto sem que o Estado exercesse um controle limitativo da 

exploração comercial, senão para fiscalizar a atividade mercantil no sentido de 

impor tributos e assegurar o seu domínio territorial.  

Em decorrência dessa liberdade de comércio e das exigências de 

constante evolução do tráfico comercial, ROCCO afirma que os mercadores 

“exatamente no costume puderam encontrar satisfação às particulares 

exigências do direito comercial.” 32 “E, segundo ASCARELLI, “são essas 

normas que, elaboradas nas corporações mercantis e aplicadas pelos 

respectivos tribunais da justiça consular, e desenvolvidas nas feiras, 

combinam-se com a evolução dos costumes para a formação de um corpus 

juris substancial e internacionalmente uniforme no âmbito mercantil e que 

encontra no seu internacionalismo nova razão de vida e de autonomia.” 33  

 ASCARELLI considera ainda que, no período de especialização do 

direito comercial, “ao final do século XVI, com a formação dos Estados 

absolutistas e com o período do mercantilismo, as fontes do direito comercial 

não mais serão encontradas na autonomia das corporações, pois o direito 

comercial passará a fazer parte do direito comum”. 34 Todavia, mesmo quando 

o processo de unificação dos reinos europeus possibilitou o surgimento das 

                                                 
31 ROCCO, Alfredo, Princípios de Direito Comercial , op. cit. p. 15. 
32 ROCCO, Alfredo, Princípios de Direito Comercial , op. cit. p. 15. 
33 ASCARELLI, Tullio, O desenvolvimento histórico do Direito Comercial e o significado da 
unificação do Direito Privado , in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro – RDM, São Paulo, Malheiros, nº 114, abril-junho 1999, p. 238. 
34 ASCARELLI, Tullio, O desenvolvimento histórico do Direito Comercial e o significado da 
unificação do Direito Privado , op. cit., p. 239. 
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monarquias absolutistas e dos Estados Nacionais, principalmente na França, 

Holanda, Inglaterra, Espanha e Portugal, entre os séculos XV e XVI, com a 

descoberta das novas rotas comerciais e das Américas, nem assim os usos 

mercantis deixaram de contribuir para a regulação do direito comercial. E tal 

fenômeno estava representado pela contínua positivação desses usos e 

costumes no direito comum. 

 Os usos e costumes mercantis passaram a ser então enquadrados como 

fontes do direito comercial, tanto no sentido material, de contribuir para a 

construção do direito positivo adaptado e atualizado às novas formas de 

negócios mercantis, como no sentido de fonte formal secundária, que deveria 

ser aplicada na solução de problemas mercantis que não estivessem previstos 

em uma norma positiva. 35 

 No direito positivo brasileiro, a legitimação dos usos e costumes como 

fonte do direito comercial resultou de normas expressas constantes do Código 

Comercial de 1850, o qual foi inspirado no Código Comercial Francês de 1807, 

que igualmente considerava os usos e costumes mercantis como fonte de 

integração na interpretação dos negócios e contratos comerciais. Assim, o art. 

131 do Código Comercial de 1850 previa que, na interpretação das cláusulas 

contratuais, “o uso e prática geralmente observada no comércio nos casos da 

mesma natureza, e especialmente o costume do lugar onde o contrato deva ter 

execução, prevalecerá a qualquer inteligência em contrário que se pretenda dar 

às palavras”. No mesmo sentido, para as sociedades comerciais, o art. 291: 

 Art. 291.  As leis particulares do comércio, a convenção das partes 
sempre que lhes não for contrária, e os usos comerciais, regulam toda a 
sorte de associação mercantil; não podendo recorrer-se ao direito civil para 
decisão de qualquer dúvida que se ofereça, senão na falta de lei ou uso 
comercial. 

                                                 
35 Colocando em discussão o problema da legitimação dos usos e costumes como fonte do 
direito comercial, REQUIÃO opina: “Os comercialistas, em conseqüência do reconhecimento 
dos usos e costumes como fontes do direito comercial, formularam teoria para estabelecer os 
princípios que asseguram legitimidade à sua aplicação. Na linguagem corrente, como observa 
o Prof. Lagarde, não se faz distinção, inclusive na jurisprudência francesa, entre as expressões 
usos e costumes. Alguns autores, todavia, procuram distinguí-las, vendo nos costumes uma 
regra mais imperativa do que os usos, os quais seriam simplesmente convencionais.” 
(REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , op. cit., vol. 1, p. 29). 
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 Apesar do Código Civil de 1916, de clara inspiração positivista, não 

conter dispositivo indicativo do uso das fontes formais na solução das lacunas 

da norma, a Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei nº 4.657/1942), 

estabelece, em seu art. 4º, a ordem de aplicação dessas fontes, nela 

constando o recurso aos costumes, tal como assim prescreve: 

 Art. 4º.   Quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a 
analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. 

 A questão da influência dos usos e costumes mercantis na regulação da 

atividade empresarial não está circunscrita à discussão do problema das fontes 

do direito. O que se pretende demonstrar, neste ponto, é que os usos e as 

práticas mercantis continuarão exercendo significativa influência na formação 

do direito empresarial e na regulação da empresa. Especialmente no âmbito 

dos negócios e contratos empresariais, novas formas e modalidades de 

relações mercantis vão surgindo no cotidiano do comércio, por imposição das 

demandas do mercado, do desenvolvimento tecnológico e da concorrência 

entre as empresas. A atividade comercial está em contínua mutação, e essa 

realidade dinâmica não pode ser travada pela ausência de normas 

autorizativas ou permissivas para a exploração de um novo negócio. As 

empresas atuam de acordo com as suas próprias necessidades, sob a lógica 

capitalista da maximização dos lucros. Os usos e práticas comerciais resultam 

e são criados a partir das necessidades do mercado e das empresas, e 

poderão ser, em certo momento, positivados, para garantir a segurança dos 

contratantes e para gerar uma disciplina regulatória mínima, como medida de 

política legislativa tendente a evitar, principalmente, o abuso do poder 

econômico. Nessa realidade, os juristas e os legisladores ficam em uma 

posição secundária, passiva, somente atuando quando as exigências sociais 

de positivação de certos usos e práticas mercantis se fazem presentes 36 

                                                 
36 PONTES DE MIRANDA considera que “o conceito de direito comercial ou direito mercantil, 
como o de mercadoria e o de mercancia, correspondeu a momento histórico, que passou, sem 
que os juristas estivessem à altura de adaptar o sistema jurídico às novas circunstâncias da 
vida. Por vezes, foi o próprio sistema jurídico que a elas se ajustou, a despeito dos juristas e 
dos legisladores.” (PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado , São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 4ª edição, 1983, Tomo XV, p. 381).  
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A atividade prática mercantil sempre esteve e continuará à frente do 

processo de positivação do direito. Os fatos sociais evidenciados pela atuação 

dinâmica das empresas no mercado podem ser estudados juridicamente sob 

essa dupla perspectiva, o da positivação de negócios e contratos mercantis, e 

o do reconhecimento objetivo da existência de operações comerciais moldadas 

nos usos e práticas das empresas, ou seja, em um direito costumeiro que 

integra um sistema mais amplo de relações jurídicas não positivadas. 37  

A empresa, através do empresário, dos sócios, acionistas e 

colaboradores, diante das suas necessidades e opções de negócios, vai 

realizando operações e transações de acordo com a lógica do sistema, que 

tem na obtenção contínua do lucro o seu objetivo essencial, que faz parte da 

própria natureza mercantil, e assim sempre prevaleceu em razão das 

exigências do sistema capitalista. Em todo o seu percurso histórico, a empresa 

vai abrindo o seu próprio caminho, formando a ampliando as bases para a sua 

existência, independentemente de condicionantes legais. 38 

 Essa evolução do regime capitalista foi proporcionada muito mais pelas 

exigências do mercado, sob a inspiração da doutrina do liberalismo econômico, 

do que em razão da intervenção do Estado frente às atividades das empresas. 

A empresa, portanto, revela-se como uma construção histórica e um fato social, 

que sempre se antecipou ao direito, e que foi alcançando patamares cada vez 

mais elevados de especialização e de complexidade na sua estrutura e nas 

suas operações. 

                                                 
37 Na sua formação, segundo REQUIÃO, “os usos comerciais surgem espontaneamente. Um 
comerciante, em seus hábitos, fixa determinada norma, que vai sendo adotada por outros. De 
individual o uso torna-se geral. A princípio, em determinada praça, que são os usos locais, 
expandindo-se depois para outras, formando os usos regionais ou nacionais. No comércio 
exterior, são os usos internacionais.” (REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , op. 
cit., p.29). 
38 Ao analisar as fases da evolução histórica do direito comercial, ASCARELLI considera: “O 
direito comercial apresenta-se como o direito do capitalismo, afirmando-se justamente quando 
este se estabelece originalmente, nas cidades comunais italianas; desenvolve-se com o 
desenvolvimento da economia de crédito, que acaba por contradistinguir o capitalismo; 
passando de direito autônomo de classe a direito estatal com a formação das monarquias 
centralizadas e com o mercantilismo; estendendo-se do comércio, onde primeiro se afirma o 
capitalismo, à indústria, que pelo contrário permaneceu artesanal por séculos; apresentando 
hoje aqueles problemas que são justamente os de uma estrutura econômica capitalista.” 
(ASCARELLI, Tullio, O desenvolvimento histórico do Direito Comercial e o significado da 
unificação do Direito Privado , op. cit., p. 242-243). 
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1.4.  A fase publicista das relações da empresa 

 

 A partir do momento em que o Estado passou a ver no crescente 

poderio econômico da burguesia comercial um problema que deveria ser 

enfrentado e mesmo controlado como condição de manutenção do seu domínio 

político, tratou o Poder Público de trazer para si a responsabilidade de 

normatizar as relações comerciais até então disciplinadas pelas corporações 

de mercadores. Essa modificação de postura coincidiu com o período dos 

descobrimentos e com o início da exploração colonial nas Índias e nas 

Américas, no decorrer do século XVI. 

 Por isso mesmo, esse período foi historicamente denominado de 

mercantilismo, significando, precisamente, a fase em que os países europeus e 

então estruturados como Estados absolutistas, passaram a explorar 

mercantilmente as terras recém descobertas no Novo Mundo e os seus 

recursos naturais, assim como os produtos e especiarias do oriente com a 

abertura de rotas para as Índias. A expressão mercantilismo representa, de 

modo apropriado, o exercício da atividade de exploração econômica pelo 

Estado, em estreita colaboração com a burguesia comercial, detentora da 

experiência técnica necessária à exploração mercantil.  

É justamente nessa fase inicial do mercantilismo, principalmente a partir 

do século XVI, que o Estado passa a assumir a responsabilidade pela 

regulação da atividade comercial. E essa preocupação do Estado com a 

atividade comercial não resultava, apenas, do aspecto legislativo em si, nem do 

controle tributário da função comercial, mas decorria também, movido pela 

pragmática, da própria necessidade de obtenção de lucros que remunerassem 

os investimentos feitos com a armação e equipagem das frotas destinadas à 

exploração mercantil.  

Nesse período, com efeito, nenhuma exploração colonial era realizada 

sem que a Coroa responsável pelo porto de saída da expedição tivesse a 
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garantia de divisão dos resultados com os ganhos obtidos pelos capitães de 

navios, banqueiros financiadores e exploradores das novas terras. 39 

 É na fase do mercantilismo, por exemplo, que surge a sociedade por 

ações, quando a Inglaterra e a Holanda, no século XVI, criaram companhias de 

exploração colonial, estruturadas para oferecer títulos de investimentos (ações) 

ao público, garantindo, em contrapartida, a responsabilidade limitada dos 

acionistas e a perspectiva de pagamento de dividendos em razão dos lucros 

obtidos com a atividade econômica.  

O conceito de ação como título societário tem sua origem na expressão 

holandesa aktio, que significa, justamente, a titularidade de um direito de ação 

contra a companhia, como contrapartida do investidor pelo capital aplicado no 

negócio aberto ao público.  

Na medida em que o Estado avançava na exploração da atividade 

econômica, determinando regras para a criação de companhias de comércio 

mediante a atribuição de outorgas reais (oktroi),40 e concedendo o direito de 

monopólio para a exploração de determinados produtos nas colônias, o espaço 

de auto-regulação da atividade comercial pelas corporações de mercadores foi 

sendo, progressivamente, reduzido. E tal redução da autonomia normativa 

privada resultava, em conseqüência, na perda do prestígio e da aplicabilidade 

dos preceitos históricos da lex mercatoria, ficando os comerciantes sujeitos à 

legislação publicista e à jurisdição estatal para a solução de conflitos.  

A política mercantilista estatal estava assim orientada, de modo 

predominante, para a expansão do comércio colonial e, para alcançar esse 

objetivo, os investimentos na indústria naval eram considerados prioritários.  

                                                 
39 Sobre as características da aliança entre o Estado e a burguesia mercantil ascendente nessa 
fase inicial do mercantilismo, comenta CARMEN ALBORCH BATALLER: “No obstante, el 
Estado (la monarquía) no se limitará simplemente a concederles el monopolio de explotación, 
sino que también interviene en la financiación de las empresas. Podríamos decir que se lleva a 
cabo una alianza entre la monarquía y la burguesía, alianza perfectamente explicable dado que 
con el feudalismo la monarquía se debilita enormemente”.(BATALLER, Carmen Alborch, El 
derecho de voto del acionista , Madrid, Editorial Tecnos, 1977, p. 38).  
40 LAMY FILHO, Alfredo, e PEDREIRA, José Luiz Bulhões, A Lei das S.A. , Rio de Janeiro, 
Renovar, 1992, p. 41. 
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Além da Inglaterra e da Holanda, também Portugal, França e Espanha 

vieram a construir frotas navais em larga escala, solução imprescindível para a 

exploração do continente americano, previamente dividido, desde 1494, pelo 

Tratado de Tordesilhas. Esse alto investimento na exploração mercantilista 

representava uma preocupação permanente dos Estados absolutistas com a 

fixação de regras estáveis para as relações e contratos comerciais, tanto nos 

territórios de origem, nas suas colônias, como perante outras nações.  

O apogeu dessa regulação publicista da atividade mercantil pelos 

Estados absolutistas consolida-se na França, através das Ordenações de 

1673, que regulava o comércio marítimo, e das Ordenações de 1681, tendo por 

objeto o comércio terrestre, editadas sob a iniciativa e influência de COLBERT, 

Ministro das Finanças de LUIS XIV.  41   

 O direito corporativo e estatutário no qual o direito comercial medieval se 

alicerçava, foi sendo paulatinamente eclipsado e substituído pelo direito estatal, 

consubstanciado na ordenação pública da atividade econômica privada.  

Mesmo constituindo o comércio internacional e a contratação mercantil 

um sistema de intercâmbio dominado por agentes privados, a intervenção 

legislativa do Estado passou a condicionar o pleno exercício dessa atividade 

quando realizada em larga escala. E essa situação afastou, do quadrante 

jurídico, a incidência dos preceitos do direito originário das corporações de 

mercadores, que feio a se tornar, a partir desse marco, um mero referencial 

histórico da fase de ascensão do comércio, entre o período feudal e o 

mercantilista. 

                                                 
41 A propósito do conteúdo publicista das normas estatais disciplinadoras do comércio e do 
marco histórico fixado pelas Ordenações Francesas, TULLIO ASCARELLI observa: “Lo Stato 
regola più stretamente le corporazioni (onde poi la naturale considerazione, nell’Ordinanza 
Francesa del Commercio del 1673, anche del artigiani) e com lo sviluppo del mercantilismo 
verrà dettata uma minuta disciplina pubblicista del commercio, che occuperà invero la massima 
parte degli articoli dell’Ordenanza de Luigi XIV che tra poco ricorderemo, venendo minutamente 
disciplinato (in ordine alla sua localizzazioni, alle sua modalità e via dicendo) l’exercizio 
dell’atività econômica. La fonte del Diritto Commerciale si trova ormai, accanto alla 
consuetudine, nelle ordinanze dell’autorità.” (ASCARELLI, Tullio, Corso di Diritto 
Commerciale – Introduzione e Teoria dell’Impresa , op. cit.,, p. 29-30).  
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 Desse momento em diante, como ápice do período publicista, inaugura-

se a fase de codificação do direito comercial, a partir do Código Comercial 

francês de 1807, considerado por NAPOLEÃO BONAPARTE como um dos 

pilares fundamentais da legislação do império na sua fase áurea de conquista 

da Europa. Outros códigos se seguiram desde então, como os códigos de 

comércio da Espanha (1829), de Portugal (1833) e da Itália (1865). 42  

No Brasil, o Código de Comércio do Império, de 1850, adotando as 

premissas e estruturas básicas do código francês, contemplava as regras 

definidoras da atividade dos comerciantes, das sociedades comerciais, dos 

contratos mercantis e bancários e do direito marítimo. Esse movimento de 

codificação do direito comercial no âmbito internacional seguia, destarte, o 

processo de codificação do direito civil, de tal modo que a “primeira metade do 

século XIX traduz-se por essa preocupação de elaborar os códigos, levando 

em conta sobretudo, o direito interpretado, o direito jurisprudencial, o direito das 

escolas estatutárias”. 43 

 No campo das relações mercantis, todavia, a ausência de organismos 

supra-estatais de regulação do comércio e de positivação das normas 

destinadas à disciplina e uniformização de modelos jurídicos para o tráfico 

mercantil entre países, jamais representou empecilho para as operações de 

importação e exportação de bens e mercadorias.  

Sem embargo, a atividade comercial jamais quedou limitada ou contida 

pela falta de um sistema normativo mercantil próprio. Afinal, o comércio sempre 

foi influenciado e dominado, desde a sua mais remota origem, por uma índole 

cosmopolita, que não encontrava restrições de maior envergadura para o 

tráfico mercantil, salvo quando diante de situações de guerra ou da presença 

de monopólios estatais. 

E o comércio internacional, mesmo se submetendo a modos e formas 

diversificadas de intervencionismo estatal, não se despiu das suas principais 

                                                 
42 MARTINS, Fran, Curso de Direito Comercial , Rio de Janeiro, Forense, 24ª edição, 1999, p. 
8. 
43 STRENGER, Irineu, Direito Internacional Privado , São Paulo, LTR, 6ª edição, 2005, p. 231. 
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características negociais, fundado esse tráfico mercantil, especialmente, na 

autonomia da vontade e na liberdade de contratar. 

 O direito comercial, não obstante o aumento do grau de intervenção 

legislativa estatal, prosseguiu formulando as suas próprias normas e 

construindo os seus modelos negociais, fundado nos princípios da autonomia 

da vontade e da liberdade contratual. E essa praxis mercantil, que em nenhum 

momento abandonou os costumes sedimentados ao longo dos séculos, 

reconhecia, de modo invariável, os interesses das empresas comerciais e do 

tráfico mercantil acima das limitações impostas pelas leis nacionais. O 

exercício do livre comércio sempre foi considerado, ademais, corolário 

fundamental decorrente do secular princípio da autonomia da vontade. 44 

 

1.5. Análise econômica da empresa na teoria de Max Weber 

 

 MAX WEBER foi o formulador de uma das mais completas análises 

científicas da atividade econômica sob a perspectiva sociológica. Na 

advertência inicial ao capítulo da sua principal obra, Economia e Sociedade, 

intitulada “As categorias sociológicas fundamentais da vida econômica”, ele 

observa que esse capítulo não tem por finalidade tratar de uma teoria 

econômica, “mas de definir alguns conceitos freqüentemente usados nestes 

                                                 
44 ANA PAULA MARTINS DO AMARAL assim comenta a respeito dessa transição entre o 
direito corporativo e o direito estatal na regulação da atividade mercantil: “No entanto, mesmo 
com a prevalência do Estado nacional, que sujeitava os contraentes ao direito interno, o 
comércio internacional não perderia suas características. Segundo as regras elaboradas pela 
Escola Estatutária, a vontade continuaria a ser elemento fundamental dos contratos mercantis. 
Se se tornou defeso às partes a aplicação de uma lex mercatoria, a autonomia da vontade 
prevalecia, permitindo às partes a escolha de um estatuto que regulasse os atos entre 
comerciantes nos contratos internacionais.” (AMARAL, Ana Paula Martins do, Lex Mercatoria 
e Autonomia da Vontade , in Revista Eletrônica Jus Navigandi, http://jus2.uol.com.br/doutrina/ 
texto.asp?id=6262, p.4, acessado em 28.04.06). 
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últimos tempos e de fixar certas relações sociológicas elementares dentro da 

vida econômica”. 45  

 Dentre os conceitos abordados por WEBER nesse capítulo, encontra-se 

a caracterização da empresa como atividade organizada destinada ao 

desempenho de um fim econômico. O estudo sociológico da empresa situa-se, 

assim, em um contexto restrito, em que a principal preocupação de WEBER foi 

o de apresentar categorias fundamentais bem mais amplas, como a gestão 

econômica pelas classes de associações econômicas, os meios de câmbio e 

pagamento, a organização do mercado, o cálculo do capital, a produção e a 

distribuição econômica dos serviços, o modo de apropriação dos meios de 

produção e o conceito e forma do comércio. A empresa é considerada como 

um dos elementos instrumentais da atividade econômica, e essa atividade 

econômica não tem que ser vista, em si mesma, como necessariamente uma 

ação social, mas como um modo de exercício do que WEBER define 

inicialmente como “poder de disposição”. 46 

 A partir da idéia de “poder de disposição”, que tem referibilidade a bens 

e a tudo que possa ser valorado qualitativa e quantitativamente, WEBER 

diferencia a economia, no sentido macro, como sendo um processo de “gestão 

econômica”, que geralmente cabe ao Estado, do que ele denomina “exploração 

econômica”, que se representa como uma atividade econômica permanente e 

organizada explorada por pessoas privadas. A empresa concebe-se, desse 

modo, como atividade destinada à exploração econômica, se bem que WEBER 

admite a existência de empresa para o desempenho de atividade não 

econômica, ainda que em caráter excepcional.  

Inicialmente, WEBER separa o conceito de empresa do conceito de 

associação de empresa. Considera ele a empresa como simplesmente uma 

                                                 
45 WEBER, Max, Economia y Sociedad , México, Editora Fondo de Cultura Economica, 2ª ed., 
2004, p. 46. 
46 WEBER, Max, Economia y Sociedad , op. cit. p. 46. 
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atividade, enquanto associação de empresa compreende a forma da 

organização econômica, como sociedade comercial ou empresária. 47 

 O estudo analítico da empresa de WEBER toma por base instrumental a 

forma da empresa como associação econômica, e nessa categoria ele 

enquadra as companhias mercantis. As companhias mercantis são formas de 

associação econômica, em que a sua atividade, regulada pelo seu próprio 

contrato ou estatuto, representa, primariamente, uma economia autônoma de 

determinada espécie. 48 Essa idéia revela que a empresa é um ente dotado de 

autonomia, como é próprio das pessoas jurídicas constituídas sob a forma de 

sociedades comerciais, e que determinam os seus objetivos e o modo de 

desempenho da sua atividade mercantil a partir do seu regramento interno, 

decorrente da vontade do empresário e dos sócios e acionistas. 

 A atividade econômica é movida pelo dinheiro, unidade de valor que 

determina a própria razão de ser do sistema de acumulação de riquezas. A 

empresa existe para, partindo do seu “poder de disposição”, obter nas suas 

transações e negócios o lucro necessário à remuneração do seu capital. Sendo 

o lucro medido pelo valor do dinheiro, WEBER considera que “desde o ponto 

de vista puramente técnico, o dinheiro é o meio de cálculo econômico mais 

perfeito, ou seja, o meio formal mais racional de orientação da ação 

econômica”. 49 O dinheiro, obtido através de diversas operações de venda, de 

locação de bens, de câmbio, de prestação de serviços ou de retorno de 

investimentos, deve ser assim considerado como a medida de racionalização 

da atividade econômica, em que a busca pelo acúmulo de riquezas confere 

esse caráter instrumental e utilitário ao exercício da empresa. 

 Todavia, nem todo processo de acumulação de capital está diretamente 

relacionado com a atividade empresarial. WEBER também diferencia a 

aplicação do dinheiro em inversões especulativas, que seriam próprias da 

                                                 
47 “Por empresa (Betrieb) debe entenderse una acción que persigue fines de una determinada 
clase de un modo continuo. Y por asociación de empresa (Betriebverband) una sociedad con 
un cuadro administrativo continuamente activo en la prosecución de determinados fines”. 
(WEBER, Max, Economia y Sociedad , op. cit. p. 42). 
48 WEBER, Max, Economia y Sociedad , op. cit. p. 55. 
49 WEBER, Max, Economia y Sociedad , op. cit. p. 65. 
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exploração econômica, dos recursos poupados pelo Estado e pelas pessoas, 

que ele denomina de “hacienda”. Em tradução literal, “hacienda” significaria 

fazenda, no sentido financeiro, não no agrário ou de mercadoria (tecido). O 

conteúdo mais próximo que podemos adotar para “hacienda” é o conceito de 

“acervo patrimonial”, uma vez que WEBER compreende na sua definição de 

“hacienda” tanto os bens obtidos para uso próprio, como a renda e o patrimônio 

de uma entidade, de pessoa ou de uma associação. 50  

 Em certo momento, WEBER considera que o conceito de empresa 

corresponderia ao entendimento corrente somente quando se destaca 

expressamente a orientação para o cálculo do capital, na maioria das vezes 

suposto como evidente, para indicar com isso que nem toda intenção de lucro 

como tal é inerente à idéia de empresa, mas apenas quando essa intenção 

lucrativa é orientada pelo cálculo do capital. 51 Ele quer com isso explicar que o 

cálculo do capital é necessário para a determinação dos benefícios (lucros) e 

das perdas (prejuízos) segundo a linguagem racionalista empresarial, e que o 

mesmo entendimento não se aplica no caso dos ganhos e rendimentos de um 

escritor, de um advogado, de um professor ou de um empregado assalariado, 

que não estão orientados por esse cálculo determinista da lucratividade. 

 Diante da realidade social, em que existem pessoas e grupos buscando a 

satisfação de suas necessidades de consumo e de bens, e assim ampliar o seu 

acervo patrimonial, as empresas se viabilizam no desempenho da atividade 

econômica apenas enquanto forem eficientes e lucrativas. E assim, WEBER 

define como exploração lucrativa mercantil a essa classe de atividades 

desempenhadas pelas empresas, sempre orientadas de um modo continuado 

pelas probabilidades de mercado, utilizando capital e bens como meio de 

viabilizar seus objetivos lucrativos. 52  

 A concepção de WEBER apresenta-se, dessa maneira, salientemente 

fulcrada na figura da empresa como instrumento de exploração lucrativa, da 

                                                 
50 WEBER, Max, Economia y Sociedad , op. cit. p. 67-68. 
51 WEBER, Max, Economia y Sociedad , op. cit. p. 73. 
52 WEBER, Max, Economia y Sociedad , op. cit. p. 75. 
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obtenção de ganhos para a remuneração do capital do empresário, como na 

prática ocorre na realidade do sistema capitalista. 

 Apesar de reconhecer a empresa como uma modalidade de ação social, 

economicamente orientada e de processo associativo, 53 WEBER não pode 

deixar de enquadrar a sua análise da realidade a partir da própria orientação 

lógica do sistema capitalista, que ele denomina de exploração lucrativa. E a 

empresa, como meio de exploração econômica, também não se confunde com 

o conceito de “hacienda” ou acervo patrimonial, assim como não existe 

identidade absoluta entre a idéia de exploração econômica e o conceito de 

empresa, na medida em que WEBER considera que uma “unidade de 

empresa” poderá estar relacionada a várias explorações lucrativas. 54  

 Um plano de exploração pode abranger diversas atividades econômicas 

realizadas por uma mesma unidade de empresa, que poderá atuar, 

simultaneamente, no setor extrativo, industrial e comercial. Conforme for 

aumentando o seu nível de complexidade e o modo como utiliza os fatores de 

produção, especialmente pelo emprego do trabalho assalariado, das suas 

relações no mercado e a utilização dos serviços e bens de seus fornecedores. 

Neste ponto, WEBER separa, sob a abordagem da crítica sociológica, a 

ideía de “exploração” do conceito de “empresa”, para com isso afirmar que 

pode haver exploração lucrativa sem empresa, e cita o exemplo entre a 

“fábrica” e a “indústria a domicílio”. Este exemplo somente pode ser 

suficientemente compreendido com a leitura da explicação que ele dá a essa 

diferença em sua outra obra “A ética protestante e o espírito do capitalismo”. 

                                                 
53 WEBER, Max, Economia y Sociedad , op. cit. p. 87. 
54 “Lo que nos importa aquí es acentuar la separación de “hacienda” y “explotación”. Puede 
admitirse – por ser, como ahora se establecerá, inequívoco – el empleo del término 
“explotación lucrativa” en lugar de la expresión “empresa lucrativa duradera” sólo en el caso 
más simple de coincidencia de la unidad técnica de explotación con la unidad de empresa. Sin 
embargo, en la economía de cambio varias “explotaciones” técnicamente separadas pueden 
ligarse en una “unidad de empresa”. Esta no se realiza naturalmente solo por unión personal en 
el empresario, sino que se constituye por la unidad en la ejecución de un plan de explotación 
que con fines lucrativos se formula homogéneamente de alguna manera.” (WEBER, Max, 
Economia y Sociedad , op. cit. p. 90). 
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Nesse exemplo, WEBER narra 55 que, até metade do Século XIX, a vida 

de um empresário de produção em domicílio, em muitos ramos da indústria 

têxtil, era bastante cômoda e tranqüila. Esse empresário comprava dos 

camponeses os tecidos por estes produzidos em seus domicílios, e então 

aguardava que seus clientes e outros intermediários fossem à sua casa 

comercial para comprar os cortes de tecidos. Ele não visitava a sua clientela e 

trabalhava pouco mais de 5 horas por dia, recolhendo-se, ao final da tarde, à 

taberna de costume para beber com os amigos. Apesar dessa atividade 

representar uma forma capitalista de organização, ela era do tipo tradicional, 

em que o empresário se acomodava com o seu lucro habitual, com a 

quantidade regular de trabalho, no relacionamento com os mesmos clientes.  

Em determinado momento, todavia, um jovem oriundo de família de 

empresários da produção em domicílio, resolve inovar, e então ele “seleciona a 

dedo tecelões de que necessita, aumenta ainda mais a sua dependência e o 

controle sobre eles, fazendo, dos camponeses, operários; por outro lado, 

assume totalmente as rédeas do processo de venda por meio de um contato 

mais direto possível com os consumidores finais: comércio a varejo, granjeia 

pessoalmente os clientes, visita-os regularmente a cada ano, mas, sobretudo, 

passa a adaptar a qualidade dos produtos exclusivamente às necessidades e 

desejos deles para agradá-los e a pautar-se ao mesmo tempo pelo princípio do 

“menor preço, maior giro”.  56  

Entra em cena, assim, o que WEBER chama de “espírito do capitalismo 

moderno”, e esse novo tipo ele denominou de modelo da fábrica, em que a 

produção artesanal e domiciliar foi substituída pela indústria racionalmente 

organizada para realizar a exploração lucrativa. E, seja no capitalismo 

tradicional, seja no capitalismo moderno, WEBER entende que “parece então 

conveniente em princípio empregar os termos “fábrica” e “indústria a domicílio” 

como duas rigorosas categorias econômicas da empresa com cálculo do 

                                                 
55 WEBER, Max, A ética protestante e o espírito do capitalismo , São Paulo, Companhia das 
Letras, 2004, p. 58-60. 
56 WEBER, Max, A ética protestante e o espírito do capitalismo , op. cit. p. 60. 
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capital.” 57 Ambas as categorias, apesar da diferença de modelos e da 

defasagem organizacional, possuem uma racionalidade contábil de calcular o 

seu desempenho econômico e de determinar a sua lucratividade, como é da 

finalidade intrínseca da empresa na lógica do sistema capitalista. 

Em síntese final, WEBER procede à análise da empresa como 

organização econômica guiada por um racionalismo que tem na idéia de 

exploração lucrativa o seu elemento central, quando a empresa se exterioriza 

como unidade técnica e como unidade produtiva, e que através do cálculo do 

dinheiro irá determinar a natureza mercantil da sua atividade. A empresa pode 

ainda ser vista tanto como ação ou atividade econômica, como apreendida 

empiricamente na qualidade de associação, quando toma a forma de uma 

sociedade comercial ou companhia mercantil. A teoria de WEBER, assim, 

segue a concepção econômica da empresa, mas ele estuda a empresa diante 

das categorias fundamentais da economia de um modo bastante denso e 

profundo, inserindo novos elementos de discussão na pesquisa desse objeto.  

 

1.6. Ideologia e ética empresarial no capitalismo m oderno 

 

O capitalismo representa um modo de acumulação de riquezas que tem 

no dinheiro o seu elemento motriz, unidade de valor que diferencia as classes 

sociais. O sistema capitalista é extremamente racional, e a sua lógica 

intrínseca está voltada para a maximização dos lucros e dos resultados 

econômicos através do seu principal agente produtivo, a empresa. 

 Na consolidação do espírito capitalista, a partir da Revolução Industrial 

do século XVIII e da expansão da manufatura, cabe reconhecer que o processo 

econômico ampliou os abismos sociais com a exploração intensiva das classes 

trabalhadoras. As doutrinas socialistas emergiram a partir desse momento 

                                                 
57 WEBER, Max, Economia y Sociedad , op. cit. p. 90. 
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como uma reação à exploração capitalista, como anotado por FÁBIO KONDER 

COMPARATO. 58 

 Em termos ideológicos e de postura moral, podemos considerar que 

existe uma ética da empresa, que não é muito distinta da ética em sentido 

geral. A ética da empresa é uma parte da ética aplicada, como assim ocorre, 

segundo ADELA CORTINA, em toda ética das organizações e das profissões, 

devendo ser referenciada, todavia, aos princípios relacionados à atividade 

empresarial.59 No âmbito macroeconômico, podemos também considerar a 

existência de uma ética econômica, que se refere ao campo geral das relações 

sobre economia e ética, ou mais especificamente, “à reflexão ética sobre os 

sistemas econômicos, com especial interesse nas reflexões sobre a ética do 

capitalismo”. 60 

  O sistema capitalista que então se afirmava como ideologia dominante 

foi moldado nas teorias do livre mercado de DAVID RICARDO e ADAM SMITH. 

A partir das concepções do liberalismo econômico, ao Estado não caberia 

senão o papel auxiliar de assegurar a liberdade de comércio, além de garantir, 

como função essencial, a defesa territorial, a aplicação da justiça e a realização 

de certas obras públicas. 61  

Todavia, da segunda metade do século XIX em diante, com o 

desenvolvimento dos meios de comunicação, o Estado voltou-se também para 

                                                 
58 COMPARATO assim se refere, ao transcrever as razões do Manifesto Comunista escrito por 
KARL MARX e FRIEDRICH ENGELS em 1848: “À vertiginosa transformação das técnicas de 
produção e distribuição, o capitalismo acrescentou uma profunda alteração na vida ética dos 
povos (...) e nesse contexto a burguesia exerceu uma função eminentemente revolucionária, ao 
destruir todas as relações sociais de caráter feudal ou patriarcal, só deixando subsistir entre os 
indivíduos o vínculo do puro e simples interesse, o frio “pagamento à vista”. Em suma, “ela 
dissolveu a dignidade da pessoa humana no valor de troca, e em lugar das inúmeras franquias, 
garantidas e bem adquiridas, introduziu uma liberdade única e sem escrúpulos: o livre 
comércio.” (COMPARATO, Fábio Konder, Ética – Direito, moral e religião no mundo 
moderno , São Paulo, Companhia das Letras, 2006, p. 417). 
59 CORTINA, Adela, Ética de la empresa , Madrid, Editorial Trotta, 5ª edição, 2000, p. 33. 
60 Sob o aspecto ético, explica ADELA CORTINA, “El capitalismo supuso también um cambio 
em la forma de relacionar-se los hombres entre sí, porque la expansión del mercado destrozó 
la sociedad tradicional. Em este nuevo tipo de sociedad ya no bastava la regulación ética de las 
relaciones personales para ordenar la vida, y era la primera formación econômica y social que 
no necesitaba como soporte uma uma regulación directamente fundamentada en el Diós de las 
religiones, sino que podia defender su dinâmica autônoma como si se tratara de la racionalidad 
econômico-social moderna”.  (CORTINA, Adela, Ética de la empresa , op. cit., p. 52). 
61 ADAM SMITH, A Riqueza das Nações , vol. II, op. cit., p. 147. 
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ampliar e garantir os mercados então descobertos e as fontes de matérias 

primas que deveriam ser exploradas pelas corporações privadas, e uma nova 

onda de colonialismo imperialista então se seguiu à expansão do comércio na 

Ásia e na África.  

A Inglaterra aproveitou-se do seu poderio naval e dos conflitos bélicos 

decorrentes da guerra civil nos Estados Unidos (1861-1865), e da guerra entre 

a França e a Prússia (1870-1871), para consolidar a sua influência militar e 

comercial nos principais entrepostos mercantis, no Mediterrâneo, na América 

do Sul, Caribe, África, na Índia e na Ásia. Essa época histórica ficou conhecida 

como a era Vitoriana, o período mais longevo de um monarca no Reino Unido, 

na figura da Rainha Vitória (1837-1901). 

A expansão do capitalismo na abertura de novos entrepostos comerciais 

e territórios era acompanhada, quase sempre, de conflitos bélicos, e a guerra, 

observa COMPARATO, “no sentido próprio e brutal da palavra, o 

empreendimento de destruição em massa de vidas e bens, planejado e 

executado com os mais aperfeiçoados recursos da tecnologia, tem sido, desde 

o início, um dos principais estímulos ao desenvolvimento do capitalismo”. 62  

Em nome da expansão do comércio e da manutenção das fontes de 

matérias primas, as nações desenvolvidas não titubeavam em usar a força 

para submeter os povos dominados na era do imperialismo. 

Quando não utilizava o seu poderio bélico, a Inglaterra, através da 

persuasão diplomática e financeira, sendo ela a principal credora por 

empréstimos concedidos às nações recém saídas do colonialismo e que se 

tornaram independentes, como no caso do Brasil, se valia dessa condição para 

realizar investimentos na infra-estrutura. E assim, sob a proteção da coroa 

britânica, as suas empresas dedicavam-se a investimentos nas áreas de 

transporte, com a construção de portos e ferrovias, de comunicações, através 

das companhias de telégrafos, e de energia e iluminação pública. A índole que 

orientava esses investimentos não decorria da intenção de ajudar ou subsidiar 

                                                 
62 COMPARATO, Fábio Konder, Ética – Direito, moral e religião no mundo moderno , p. 419. 
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o desenvolvimento das nações periféricas, mas sim para estabelecer uma 

relação de dominação e dependência comercial e desse modo favorecer as 

suas corporações industriais e mercantis.  

A economia mundial passou por dois períodos históricos de 

modernização, na opinião de COMPARATO. A primeira onda reformadora 

ocorreu no período entre as duas grandes guerras mundiais do século XX. 

Com o fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), desenhou-se uma nova 

geopolítica, com a ascensão dos Estados Unidos a potência econômica. 

Desse momento em diante, as nações imperialistas deixaram de manter 

sob jugo militar vários países da África, Ásia, Oriente Médio, da América 

Central e Caribe, e transferiram esse encargo para as companhias privadas, as 

quais assumiram o controle do tráfico mercantil e da exploração das matérias 

primas.  

Assim ocorreu com grande intensidade no Oriente Médio, quando a 

exploração do petróleo ficou a cargo do maior cartel conhecido na história da 

economia mundial, formado pelas chamadas sete irmãs, sendo cinco empresas 

norte-americanas (STANDARD OIL-ESSO, CHEVRON, GULF, MOBIL e 

TEXACO), uma inglesa (BRITISH PETROLEUM-BP) e uma anglo-holandesa 

(SHELL). Essas empresas dominaram o mercado mundial de extração, refino e 

distribuição de petróleo e derivados de 1920 a 1973, quando ocorreu o primeiro 

choque do petróleo, e então os países exportadores, através da OPEP, 

retomaram o controle da exploração das suas reservas, da oferta e da fixação 

do preço do barril de petróleo. 

Até o final da década de 1970, o Estado ainda exercia certo controle e 

dirigismo sobre a atividade econômica, resultante do processo intervencionista 

que se repetiu ao fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Ocorreu, a 

partir da necessidade de reconstrução da Europa, o ressurgimento do welfare 

state, ou Estado de bem estar social, que teve início na Inglaterra, ao final da 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918).  
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No welfare state, o Estado assume funções sociais consideradas, pela 

legislação, como relevantes, a nível de educação, saúde, seguro social, 

transportes e moradia. Além de atuar com políticas sociais de serviço público e 

outras compensatórias da miséria, o Estado, ele próprio, desempenha, através 

de empresas estatais, atividades econômicas, principalmente nos setores 

considerados estratégicos. 63 

O Estado de bem-estar social pode ser considerado como a face 

generosa do capitalismo, que até seria merecedor de um conteúdo de 

eticidade. Ao mesmo tempo em que realiza a produção de bens, gera 

empregos, distribui, bem ou mal, a renda, e o trabalhador tem assegurado seus 

direitos sociais, a escola dos seus filhos, hospital de qualidade para atender à 

sua família, transporte subsidiado e uma velhice amparada na seguridade.  

Esse ciclo do welfare state começou a desaparecer graças a uma 

aliança conservadora entre os Estados Unidos, no governo RONALD 

REAGAN, e a Inglaterra, com MARGARETH THATCHER como Primeira 

Ministra, a partir de 1980, quando as exigências do mercado estavam 

conflitando com um excesso de ingerência do Estado na economia. 

 A segunda onda da reforma do sistema econômico mundial, agora 

denominado de globalização iniciou-se, precisamente, com o primeiro choque 

do petróleo em 1973, em que as matrizes energéticas começaram a ser 

modificadas, e os avanços das telecomunicações reduziram as distâncias 

comerciais. O capitalismo torna-se mais racional ainda, diante do aumento da 

competição e do ingresso de novas empresas no mercado vindas do Oriente, 

desenvolvendo produtos com alto grau de tecnologia e a um custo menor do 

que aqueles disponíveis nos Estados Unidos e Europa. 

                                                 
63 Essa situação jurídico-política de intervenção do Estado na economia, foi descrita e 
explicada por VITAL MOREIRA nos seguintes termos: “Reconhecida definitivamente a 
incapacidade da economia para se regular a si mesma, em absorver ou neutralizar os conflitos 
que a dilaceram, em corresponder às exigências que lhe são feitas por uma sociedade que 
reclama o aproveitamento integral das suas potencialidades, reconhecida essa situação, é 
sobre o Estado que vem impender a execução de papéis que até aí lhe estavam defesos. É o 
Estado que vem reclamar-se de principal responsável pelo curso da economia, instituindo todo 
um quadro institucional em que ele se move, controlando-o, dirigindo-o ou dedicando-se 
diretamente à produção econômica.” (MOREIRA, Vital, A ordem jurídica do capitalismo , 
Coimbra, Editorial Centelha, 1978, p.55-56). 
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 Encerra-se a era do capitalismo clássico, ainda que denominado por 

muitos como selvagem, em que os grandes empresários e financistas faziam 

questão de demonstrar o seu poderio econômico, exercendo grande influência 

perante o governo dos seus países e, principalmente, sobre o governo dos 

países periféricos e subdesenvolvidos. 64 

 A doutrina neoliberal que orientou ideologicamente o atual processo de 

globalização tinha e ainda tem na diminuição das atividades do Estado um dos 

seus principais focos, no sentido de enfraquecer o poder de intervenção dos 

governos dos países periféricos ou em desenvolvimento sobre a economia. E 

“uma das principais medidas aplicadas progressivamente no mundo todo, com 

grande reforço de argumentação ideológica, desde o início da segunda vaga de 

globalização, foi o enfraquecimento dos poderes de direção econômica nos 

Estados mais pobres, com a adoção de políticas denominadas, no jargão 

financeiro internacional, de programas de ajuste”. 65 Esses programas de ajuste 

compreendiam, invariavelmente, o controle fiscal para a redução do déficit 

público, o corte de investimentos públicos, a desregulamentação da economia, 

a privatização de empresas estatais, a reforma do sistema bancário para 

permitir o ingresso de bancos estrangeiros, o livre comércio de produtos 

importados e a total liberdade de circulação de capitais.66 

 A globalização econômica desse novo período, ao impor esse modelo 

produtivo redivivo do liberalismo do século XVIII, tem por finalidade última 

perpetuar a divisão do mundo entre países ricos e países dependentes, e o 

                                                 
64 Considera também COMPARATO, que “na época do capitalismo clássico, os grandes 
capitães de indústria conheciam perfeitamente a técnica de fabricação que empregavam, e 
orgulhavam-se dos produtos de suas fábricas. Hoje, os controladores de uma macro-empresa 
industrial só conhecem os números do balanço e da conta de resultado. Eles ignoram tudo da 
técnica da produção, e são incapazes de dizer, com precisão, quais os produtos de sua 
empresa”. (COMPARATO, Fábio Konder, Ética – Direito, moral e religião no mundo 
moderno , op. cit. p. 416). 
65 COMPARATO, Fábio Konder, Ética – Direito, moral e religião no mundo moderno , p. 424. 
66 Na visão de CELSO FURTADO, “o processo atual de globalização a que assistimos 
desarticula a ação sincrônica dessas forças que garantiram no passado o dinamismo dos 
sistemas econômicos nacionais. Quanto mais as empresas se globalizam, quando mais 
escapam da ação reguladora do Estado, mais tendem a se apoiar nos mercados externos para 
crescer. Ao mesmo tempo, as iniciativas dos empresários tendem a fugir do controle das 
instâncias políticas. Voltamos, assim, ao modelo do capitalismo original, cuja dinâmica se 
baseava nas exportações e nos investimentos no estrangeiro”. (FURTADO, Celso, O 
capitalismo global , Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2ª edição, 1998, p. 29). 
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papel que cabe aos países periféricos é o de dar sustentação aos países ricos, 

como um depósito para suas reservas de matérias primas e de mão de obra. 67 

 Além da proteção das nações desenvolvidas às suas corporações 

transnacionais, os organismos internacionais por esses países controlados, 

também estão exercendo uma função de garantir abertas todas as estradas 

físicas e virtuais para o livre comércio e para o fluxo de capitais de interesse do 

sistema capitalista. Segundo COMPARATO, “à medida que encolhia o poder 

dos Estados pobres de intervir nos seus mercados internos, assistiu-se ao 

esforço considerável do poder de regulação econômica dos organismos 

internacionais, sob o controle das grandes potências”. 68  

E, a partir desse marco histórico, “com a passagem do capitalismo 

industrial ao capitalismo financeiro, traço característico da segunda vaga da 

globalização, esse conflito mundial de interesses aprofundou mais ainda os 

desequilíbrios econômicos e sociais pré-existentes”. 69 

 Revela-se contraditório que, em uma situação tal como a presente, se 

possa avaliar positivamente a perpetuação de uma relação de domínio dos 

países ricos sobre os países dependentes do centro desenvolvido. Apesar da 

existência, ao longo da história, de países ou blocos econômicos dominantes, 

da presença de estruturas imperialistas, o atual estágio de desenvolvimento 

tecnológico e a atuação dos organismos internacionais poderia representar 

uma situação de reequilíbrio nas relações econômicas mundiais. Todavia, não 

                                                 
67 JOÃO MAURÍCIO ADEODATO, ao analisar as teorias da dependência econômica no mundo 
contemporâneo, esclarece: “A questão de se os países periféricos, uma vez que se abstraiam 
suas características históricas e específicas, podem ver nos países do primeiro mundo as 
linhas gerais de seu “desenvolvimento” futuro não dispõe de qualquer dado empírico para ser 
respondida afirmativamente. Ao contrário, parece corresponder a uma forma de organização 
social muito complexa e sem similar na História. O subdesenvolvimento não consiste em 
simples estágio nesta ou naquela direção. Em que pesem suas ambigüidades e divergências, 
as chamadas teorias da dependência tiveram o mérito de retirar a ênfase da tricotomia países 
subdesenvolvidos, em desenvolvimento e desenvolvidos, invertendo as teorias da 
modernização e argumentando que a existência do subdesenvolvimento consiste em uma 
conseqüência e uma condição para a manutenção do centro desenvolvido.” (ADEODATO, 
João Maurício, Ética e Retórica – Para uma Teoria da Dogmática Jur ídica , São Paulo, 
Saraiva, 2ª edição, 2006, p. 78). 
68 COMPARATO, Fábio Konder, Ética – Direito, moral e religião no mundo moderno , p. 425. 
69 COMPARATO, Fábio Konder, Ética – Direito, moral e religião no mundo moderno , p. 427. 
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é isso que se verifica, mas pelo contrário, as distorções e as desigualdades 

tornam-se mais profundas.  

Em termos concretos, observamos que o sistema capitalista tem como 

escopo único de existência a obtenção de lucros e a acumulação cada vez 

maior de capitais nos países ricos. 70 É importante destacar que, desde o final 

da Segunda Guerra Mundial, os Estados adotaram, em seus ordenamentos 

jurídicos, políticas de desenvolvimento econômico e social baseadas em planos 

e metas de amplo conteúdo intervencionista no domínio privado.  

As relações de comércio internacional, não obstante as tendências 

liberalizantes da economia de mercado, foram moldadas a partir de interesses 

estratégicos ditados pela geopolítica, que então separava o mundo em dois 

grandes sistemas econômicos, o capitalista e o comunista. E essa realidade foi 

radicalmente modificada com a nova era da globalização, como será abordado 

adiante, enquanto o sistema do direito de empresa, do modo como regulado 

pelo Código Civil de 2002, não acompanhou essa evolução, permanecendo 

preso a concepções ultrapassadas do início do século XX. 

 

1.7.  A empresa na era da globalização 

 

A globalização, na atualidade, não pode ser vista, simplesmente, como 

uma doutrina ou uma ideologia de liberalização econômica, porquanto 

representa, antes de tudo, um sistema de reestruturação do direito comercial, 

tanto a nível interno das nações, mas principalmente a nível internacional.  

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados adotaram, em 

seus ordenamentos jurídicos, políticas de desenvolvimento econômico e social 

                                                 
70 De modo lapidar, COMPARATO faz uma avaliação do espírito do capitalismo na atual era da 
globalização: “De acordo com um lugar-comum sempre repetido, o capitalismo seria o melhor 
sistema econômico de produção de bens e o pior em matéria de distribuição de renda. Não 
mais: agora ele é o pior nos dois campos.” (COMPARATO, Fábio Konder, Ética – Direito, 
moral e religião no mundo moderno , p. 427). 
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baseadas em planos e metas de amplo conteúdo intervencionista no domínio 

privado. As relações de comércio internacional, não obstante as tendências 

liberalizantes da economia de mercado, foram moldadas a partir de interesses 

estratégicos ditados pela geopolítica, que separava o mundo em dois grandes 

sistemas econômicos, o capitalista e o comunista. 

 Com a derrocada do regime soviético e assim demonstrada, na prática, 

a incapacidade do sistema comunista de gerir, satisfatoriamente, o processo 

econômico em tempos de paz, abriu-se o caminho para a unificação do 

mercado mundial, agora sob o domínio do sistema remanescente, o capitalista, 

tendo no comando do processo as grandes corporações privadas 

transnacionais. A tendência natural dessa mudança histórica passou a ser 

representada por uma rejuvenescida doutrina liberal, denominada de 

neoliberalismo.  

Esse neoliberalismo compreende a idéia de uma quase absoluta 

liberdade de mercado, tendo como instrumentos principais a 

desregulamentação, a privatização e a redução da tributação nas operações 

internacionais, tudo de modo a permitir às empresas transnacionais subtrair ao 

Estado o papel de principal agente regulador da economia.  

 Em nenhum outro momento da história mundial a atividade econômica 

esteve ancorada em um único sistema de comércio internacional. Jamais se 

verificou, em época alguma da civilização, a formação de um mercado global, 

de norte a sul, do ocidente ao oriente, desde os tempos imemoriais dos 

fenícios, babilônios, romanos, ibéricos e, em época menos remota, do 

imperialismo inglês do século XIX.  

Como resultante da revolução tecnológica das telecomunicações e da 

informática, os negócios comerciais passaram a ser realizados em tempo real, 
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as distâncias globais foram reduzidas de milhas e milhares de quilômetros, a 

poucos segundos, a uma fração mínima de tempo. 71 

 Na visão de GEORGE SOROS, considerado como um dos maiores 

especuladores do mercado mundial nesta época de globalização, o capital 

financeiro “desempenha papel dominante no mundo de hoje, determinando o 

contínuo aumento da influência dos mercados financeiros no sistema capitalista 

global”. 72 Essa afirmação encontra inteiro respaldo nos dados reais de 

circulação de investimentos no mundo, como destacado acima, na análise de 

LADISLAU DOWBOR, em que o capital especulativo realiza, diariamente, 

transações superiores em 40 vezes o volume das operações comerciais com 

bens e serviços não financeiros. Esse capital especulativo movimenta-se com 

velocidade impressionante, procurando os mercados financeiros que ofereçam 

maior rentabilidade para operações de curto prazo, realizadas, geralmente, 

com a compra de títulos públicos e investimentos nas bolsas de valores.  

Assim por exemplo, se a tendência da bolsa de valores de São Paulo, no 

Brasil, sinaliza para uma provável queda futura no movimento das principais 

ações, o capital especulativo, que investiu dinheiro nessas ações, vende os 

títulos da sua carteira pela manhã, contabiliza o resultado, e envia os recursos 

apurados, no mesmo dia, para aplicação desse capital na compra de títulos 

emitidos por companhias asiáticas em um banco na Malásia. 

                                                 
71 Ao final do século XX, o fenômeno da globalização, ainda desconhecido da maioria das 
pessoas, assim revelava-se exteriormente e era explicado pelos cientistas econômicos: “A 
globalização constitui ao mesmo tempo uma tendência dominante neste fim de século, e uma 
dinâmica diferenciada. Um excelente exemplo nos é dado pela dimensão da especulação 
financeira. A circulação financeira internacional ultrapassa, em 1995, o trilhão de dólares por 
dia, para uma base de trocas efetivas de bens e serviços da ordem de 20 a 25 bilhões, o que 
significa trocas 40 vezes maiores do que as que seriam necessárias para cobrir atividades 
econômicas reais. Esta ampliação dramática da especulação financeira é literalmente 
carregada pelas novas tecnologias: a integração dos espaços mundiais de comunicação, via 
satélites e fibras óticas, e a capacidade de tratamento instantâneo de informação em 
gigantescas quantidades com a informática, levou a uma grande dianteira, na globalização, de 
um setor cuja matéria prima - a informação - é particularmente fluida, e que dispõe de amplos 
recursos para financiar os equipamentos mais modernos.” (DOWBOR, Ladislau, Da 
Globalização ao Poder Local: a Nova Hierarquia dos Espaços . Pesquisa e Debate, PUC-
SP, vol. 7, número 1 (8), 1996, in http://dowbor.org/5espaco.asp, acessado em 15.05.06). 
72 SOROS, George, A crise do capitalismo , Rio de Janeiro, Campus, 2ª edição, 1999, p. 155. 
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 A circulação de capitais especulativos em busca da maximização de 

resultados no curto prazo, sem qualquer correlação com investimentos 

produtivos, representa uma das principais causas para o aumento da 

concentração de riquezas nos países desenvolvidos. As empresas 

transnacionais não financeiras também se aproveitam desse movimento, e 

aplicam suas reservas em investimentos especulativos nos mercados e bolsas 

dos países periféricos. 

 Para a redução de seus custos de produção, a principal estratégia que 

passou a ser adotada por várias empresas transnacionais, principalmente nos 

setores automotivo e de vestuário, consistiu em transferir as suas plantas 

industriais para países da Ásia e da América do Sul, onde encontrava mão de 

obra barata e condições favorecidas para a exportação de seus produtos.  

O caso da companhia norte-americana de material esportivo NIKE é 

bastante emblemático. Essa empresa tem apenas três fábricas instaladas nos 

Estados Unidos (Oregon, Tennessee e North Carolina), gerando 26.000 

empregos. Enquanto isso, ela controla mais de 20 fábricas localizadas em 

países do terceiro mundo, como na China, Tailândia, Malásia, Vietnam e até no 

Paquistão, que empregam, aproximadamente, 650.000 trabalhadores,73 ou 

seja, os postos de trabalho explorados no exterior são 25 vezes superiores, em 

grau absoluto, comparativamente ao país sede dessa empresa transnacional. 

 Seja no campo financeiro como no da produção industrial, a economia 

globalizada segue a lógica das oportunidades de mercado, em que as regras 

do comércio internacional são ditadas pelas estratégias de negócios das 

empresas transnacionais, que agem através de seus estabelecimentos e filiais 

localizados nos países em desenvolvimento como verdadeiras zonas-francas 

para a realização de operações em escala mundial. Ainda no início do período 

de globalização da economia, o historiador inglês ERIC HOBSBAWN afirmava 

que “estamos vivendo no presente uma curiosa combinação de tecnologia do 

final do século XX com o livre comércio do século XIX e com o renascimento de 

                                                 
73 Fonte: NIKE, in www.nike.com/nikebiz/nikebiz.jhtml?page=3&item=facts, acessado em 
22.09.2006. 



 DIREITO DE EMPRESA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ANTINOMIAS NO NOVO REGIME DO EMPRESÁRIO E DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

57

centros intersticiais característicos do comércio mundial no período da Idade 

Média”. 74 

 A globalização, assim, apesar do significativo impacto que vem 

provocando na economia mundial e nas regras do comércio internacional, 

produz, paralelamente, profundas mudanças na economia interna dos países 

periféricos, como, por exemplo, pela inibição do papel regulatório que os 

Estados exerceram no decorrer da segunda metade do século XX.  

Esse novo sistema econômico dominado pelos interesses das grandes 

corporações, vem também gerando mudanças culturais, por força da utilização 

massiva de meios de comunicação que afetam e influenciam, indistintamente, 

sociedades formadas por padrões históricos diferenciados no tempo e no 

espaço. A interligação, em tempo real, das pessoas, das instituições sociais, 

das universidades, dos agentes governamentais e das empresas, através de 

uma rede mundial de computadores (World Wide Web), em que dados e 

informações circulam a uma impressionante velocidade, geram um novo 

ambiente multicultural, de miscigenação de costumes e de padronização nas 

relações de consumo. Esse ambiente encontra-se inteiramente adaptado à 

visão da globalização como um sistema bem mais amplo, e não apenas de 

conteúdo econômico, mas também sociológico e cultural. 75 

 O intensivo desenvolvimento tecnológico verificado nas últimas décadas, 

a revolução da telemática e dos meios de comunicação, podem ser apontados 

como fatores determinantes de todo esse processo. As relações no âmbito do 

direito comercial e das empresas não se desenvolvem mais, apenas, no 

ambiente físico, mas a partir e em torno de um sistema virtual de formação de 

vontades e de representação de interesses econômicos e não-econômicos, 

                                                 
74 HOBSBAWN, Eric, Nações e Nacionalismo , Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1991, p. 17. 
75 Dentro dessa perspectiva, OLEA e FLORES definem a globalização do seguinte modo: “Por 
globalización entendemos el proceso en que se generaliza la intercomunicación entre 
economías, sociedades y culturas, donde se desarrollan y aplican las tecnologías de la 
comunicación y la informática, junto con los acuerdos entre los Estados para facilitar todo tipo 
de intercambios, especialmente de orden económico: desregulaciones, eliminación de barreras 
arancelarias y otros impedimentos a una mayor interrelación económica entre pueblos y 
Estados.” (OLEA, Victor Flores e FLORES, Abelardo Mariña, Crítica de la Globalidad – 
Dominación y Liberación en Nuestro Tiempo , México, Fondo de Cultura, 2000, p. 11). 
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mas cuja resultante prática serve, perfeitamente, às necessidades de expansão 

do comércio internacional.  

As empresas transnacionais são as maiores beneficiárias desse sistema 

de comércio global, na medida em que podem ofertar seus bens e serviços em 

escala mundial, tanto através dos meios proporcionados pelo comércio 

eletrônico, como mediante a exploração direta dos mercados internos, através 

de estabelecimentos físicos operados dentro dos países periféricos. E essas 

bases produtivas instaladas nos países em desenvolvimento servem a dois 

objetivos: primeiro, para a exploração do próprio mercado interno, em grande 

parte das vezes com alto grau de concentração econômica e de monopolização 

de certos segmentos; e segundo, para se valer dos reduzidos custos de 

produção presentes nesses países utilizados como base para a exportação de 

bens manufaturados, notadamente na remuneração do trabalho assalariado e 

na aquisição de matérias-primas. 

 As relações comerciais prevalentes na economia globalizada 

caracterizam-se, pois, por essa quase absoluta desconsideração dos sistemas 

e fronteiras nacionais, em que os aspectos jurídico-formais, que sempre 

condicionaram essas relações, como o regime legal decorrente do país de 

sede da empresa, o local de constituição ou de execução das obrigações, a 

aplicação dos elementos de conexão para a fixação da lei aplicável à solução 

de controvérsias, foram substituídos por um direito anacional, de natureza 

supraestatal, apartado de regras definidoras da competência territorial.  

Esse sistema econômico global segue, assim, uma lógica própria, de 

índole cosmopolita e transnacional. Segundo essa lógica, não importa o regime 

de determinação da jurisdição para a resolução de possíveis conflitos, que 

ficarão à margem do processo decisório, considerando que a lógica 

empresarial é determinada pelo grau de probabilidade de sucesso e conclusão 

dos negócios, e não da possibilidade de conflito de interesses.  

Nas operações comerciais, a normal execução dos acordos e contratos 

é a regra, enquanto que a exceção consiste na remota hipótese de inexecução. 
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Ademais, com a amplitude e disseminação das informações referentes às 

partes contratantes envolvidas em negócios internacionais, disponíveis na rede 

mundial de computadores e nos cadastros informatizados alimentados, 

principalmente, pelos bancos e instituições financeiras, os contratos somente 

são formalizados quando os contratantes possuem amplo conhecimento da 

capacidade econômica e patrimonial recíproca. A confiança e fiabilidade 

contratual é decorrente, não apenas, do princípio universal da boa-fé, mas, 

principalmente, das informações cadastrais previamente coletadas, 

organizadas sob a forma de dossiês que contém um histórico completo das 

relações comerciais de cada parte contratante. 

 O risco comercial passa a ser um elemento previsível e controlável no 

âmbito de cada relação contratual no mercado internacional. E o aumento do 

grau de segurança na celebração desses negócios, no ambiente globalizado e 

altamente informatizado, coloca, em segundo plano, a probabilidade de 

inexecução dos contratos e do surgimento de conflitos de interesse. E ainda 

assim, mesmo diante da hipótese de conflito, a eleição consensual de 

instâncias privadas de jurisdição arbitral torna dispensável, na grande maioria 

dos casos, o recurso a esferas estatais de solução de controvérsias.  

O mercado vem a observar e seguir, como exemplo marcante de uma 

volta ao sistema da jurisdição consular das corporações de mercadores da 

época anterior ao mercantilismo, um procedimento privado de arbitragem, em 

que o contrato constitui autêntica lei entre as partes, cabendo a um árbitro 

privado dirimir os possíveis conflitos decorrentes da interpretação e aplicação 

das normas contratuais.  

 Os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar 

passam a ser considerados, nesse espaço das relações internacionais de 

comércio, os vetores fundamentais da economia mundial, sob a capa de uma 

nova lex mercatoria. Essa nova lex mercatoria, de acordo com a definição de 

IRINEU STRENGER, representa "um conjunto de procedimentos que 

possibilita adequadas soluções para as expectativas do comércio internacional, 
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sem conexões necessárias com os sistemas nacionais e de forma 

juridicamente eficaz". 76  

A lex mercatoria desta fase de globalização se expressa, portanto, como 

um direito anacional ou supranacional, desvinculado dos sistemas estatais, 

constituindo um conjunto de normas pragmaticamente moldadas e 

desenvolvidas para permitir às empresas transnacionais um amplo grau de 

liberdade de exploração mercantil, não dependendo o processo decisório 

dessas corporações da interferência indesejada das ordens jurídicas estatais. 77 

 O capitalismo global passou a se afirmar, assim, como o sistema 

econômico dominante e hegemônico neste início de século XXI. Seguindo os 

seus próprios dogmas, leis e diretrizes de caráter essencialmente privatista, 

fundado em uma nova lex mercatoria, as empresas transnacionais financeiras 

transitam livremente de país para país, transferem recursos, capitais e 

investimentos pelo vasto corredor eletrônico, auferem ganhos e lucros no 

mercado virtual, sem quase nenhum esforço produtivo.  

E as empresas industriais, quando necessitam mobilizar recursos físicos, 

sempre no sentido de reduzir, ao máximo, os seus custos de produção, 

aproveitam a infra-estrutura dos países periféricos e a mão-de-obra barata para 

instalar plantas industriais descartáveis, destinadas à exportação de produtos 

manufaturados para o mercado internacional, pouco ou quase nada se 

preocupando com as funções sociais que as empresas deveriam desempenhar 

nos países utilizados como base para a sua exploração.  

                                                 
76 STRENGER, Irineu, Direito do comércio internacional e lex mercatoria , São Paulo: LTR 
Editora, 1996, p. 78. 
77 A expansão e liberalização das relações internacionais de comércio foram viabilizadas, 
desse modo, graças à revolução tecnológica da informática e das telecomunicações, sem a 
qual essa política expansionista não seria concretamente possível, no entender de OCTÁVIO 
IANNI: “Esta pode ser considerada uma das características mais notáveis da globalização do 
capitalismo: as técnicas eletrônicas, compreendendo a microeletrônica, a automação, a 
robótica e a informática, em suas redes e vias de alcance global, intensificam e generalizam as 
capacidades dos processos de trabalho e produção. No mesmo curso da dispersão geográfica 
das fábricas, usinas, montadoras e zonas francas, simultaneamente à nova divisão 
internacional do trabalho e produção, intensificam-se e generalizam-se as tecnologias 
destinadas a potenciar a capacidade produtiva de todas as formas sociais de trabalho”. (IANNI, 
Octávio, Teoria da Globalização , Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2004, p. 195). 
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 No âmbito do direito comercial, as questões juridicamente relevantes são 

colocadas em segundo plano pelas empresas transnacionais e de grande 

porte, não importando os efeitos dessas relações jurídicas no que concerne ao 

direito aplicável, aos aspectos derivados dos elementos de estraneidade e da 

jurisdição competente para a solução de conflitos de interesse mercantil.  

Acima de qualquer preocupação com as conseqüências jurídicas da 

exploração comercial, prevalece o escopo da busca incessante do lucro e de 

resultados sucessivos que remunerem, satisfatoriamente, o capital investido.  

O comportamento adotado pelas empresas transnacionais e pelas 

grandes corporações despreza, invariavelmente, partindo da posição egoística 

e da visão pragmática dos seus acionistas controladores, os elementos dos 

quais possam advir questionamentos jurídicos sobre a efetividade mercantil 

versus o atendimento a demandas sociais e de ordem pública, o que seria 

normalmente previsível sob a perspectiva dos países periféricos ou 

dependentes, submetidos à exploração econômica.    

A empresa, na atual era da globalização, é uma instituição ou entidade 

econômica que extrapola os limites nacionais e fica submetida aos 

ordenamentos estatais muito mais para atender os requisitos da sua existência 

formal. Sob essa concepção capitalista pura, a empresa existe como um fim 

em si mesma, como organização destinada a satisfazer os interesses dos seus 

sócios ou acionistas controladores, deslocando para segundo plano o 

compromisso com a sua função social, ainda que algumas empresas venham a 

inserir nas suas políticas e estratégias ações voltadas à proteção ambiental, a 

investimentos em educação e qualificação profissional, no âmbito de medidas 

da denominada governança corporativa.     

 De um modo geral, a empresa vem desempenhando as suas funções 

econômicas, na atual era da globalização, com ampla variabilidade no grau de 

especialização e de organização patrimonial. Destarte, desde as micro e 

pequenas empresas, até as grandes corporações transnacionais, todas elas 

estão submetidas a um sistema econômico superior, que pode ser 
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representado por uma ampla teia de interesses que tem as suas regras ditadas 

pelo centro desenvolvido e que determina o modo de organização da produção 

e das relações de troca nos países periféricos. 

 Não obstante a lógica econômica do sistema, as empresas exercem 

uma função social de grande e estratégica relevância, razão pela qual a 

organização empresarial não pode ser considerada, exclusivamente, como um 

objeto de interesse do empresário capitalista, cuja principal utilidade é gerar 

lucros para os seus acionistas. Desde o surgimento das grandes corporações 

multinacionais e da pulverização do capital das companhias em bolsas de 

valores, passou a ocorrer um nítido processo de separação da propriedade do 

capital do controle das empresas, como demonstrado pelos estudos de BERLE 

e MEANS.78 A partir desse marco, a pessoa do empresário é diferenciada da 

empresa, cabendo assim a esta cumprir a sua função social, como sujeito de 

proteção jurídica. 79  

 Dentro dessa nova perspectiva dominante no processo de globalização 

da economia neste século XXI é que deve a regulação da empresa ser 

estruturada, a partir de novos conceitos, de novas formas adaptadas à 

velocidade dos negócios de massa, de concepção da organização empresarial 

como instituição social, concepção esta não presente no regime do direito de 

empresa pelo Código Civil de 2002.  

Na contramão da história e da evolução do processo econômico, o 

Código de 2002 passou a regular a empresa como uma entidade formalista e 

burocrática, apegado a fórmulas ultrapassadas, fato este que poderá resultar 

em dificuldades de adaptação das empresas brasileiras ao dinâmico mercado 

globalizado. 

                                                 
78 BERLE JR., Adolf A., MEANS, Gardiner C., Società per azioni e proprietà privata , Torino, 
Giulio Einaudi Editore, 1966, p. 8-9. 
79 Segundo ARNOLDO WALD, “A visão realista do mundo contemporâneo considera que não 
há mais como distinguir o econômico do social, pois ambos os interesses se encontram e se 
compatibilizam na empresa, núcleo central da produção e da criação da riqueza, que deve 
beneficiar tanto o empresário como os empregados e a própria sociedade de consumo. Não há 
mais dúvida que são os lucros de hoje que, desde logo, asseguram a sobrevivência da 
empresa e a melhoria dos salários e que ensejam a criação dos empregos de amanhã.” 
(WALD, Arnoldo, Comentários ao Novo Código Civil - Livro II – Direi to de Empresa , Rio de 
Janeiro, Forense, 2005, Vol. XIV, p. 2). 
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CAPÍTULO 2 

CODIFICAÇÃO E DESCODIFICAÇÃO DO DIREITO PRIVADO 

 

SUMÁRIO: 2.1. Introdução ao  problema  da  codificação;    
2.2. Codificação e descodificação do direito privado no Brasil; 
2.3. A unificação restrita do direito privado no Código de 2002; 
2.4. Consequências da codificação do direito privado; 2.5. O 
retorno ao problema da autonomia e a constitucionalização do 
direito comercial. 

 

 

2.1.  Introdução ao problema da codificação 

 

 

 O Código Civil de 2002 representou uma decisão de política legislativa 

que alterou, de modo profundo, o direito privado brasileiro. A mudança do 

sistema codificado, com a revogação do Código Civil de 1916, manteve a 

opção do legislador de promover, simplesmente, a substituição do diploma 

básico de regência do direito privado no Brasil por um outro considerado mais 

atualizado e adaptado às exigências da modernidade. Esta opção vem a 

colocar em discussão as tendências legislativas do direito privado na era 

contemporânea, que oscila entre o regime clássico-romanista da codificação, e 

o movimento recente da descodificação. 

O Direito Civil sempre foi considerado, desde a época de JUSTINIANO, 

mas principalmente a partir da sua configuração moderna posta pelo Código 

Civil francês de 1804, como sendo o conjunto de normas destinadas a regular 

as relações privadas das pessoas. As normas do Código Civil são 

denominadas de direito comum exatamente porque fazem parte da esfera de 

interesses próprios das pessoas em sua vida cotidiana e visam estabelecer 

uma certa estabilidade nas instituições por ele disciplinadas.   
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 A codificação, com efeito, encontra-se no centro das críticas hodiernas 

que indagam e investigam a respeito da melhor maneira de se definir os 

conceitos e institutos de direito, bem como para normatizar as relações 

jurídicas derivadas dessas relações na realidade contemporânea. A política 

legislativa adotada por cada Estado ou Nação demonstra essa preocupação 

com a definição do modelo de regulação das relações jurídicas, que pode ser 

através de um sistema codificado, quando se pretender um maior grau de 

perenidade ou estabilidade das regras e institutos jurídicos, ou por meio de um 

sistema não codificado, em que leis esparsas e mais flexíveis devem disciplinar 

as relações de direito, eis que se revelam mais facilmente adaptáveis às 

mudanças tecnológicas e à evolução sócio-cultural da sociedade. 

 A origem do processo de codificação remonta ao iluminismo e ao 

jusracionalismo que influenciaram a consciência dos Estados absolutistas da 

Europa a partir do Século XVIII. O despotismo esclarecido guarda a sua 

justificação ontológica no racionalismo, na crença absoluta na razão humana e 

na organização da sociedade a partir de modelos ideais. 80 

 A base histórica do processo de codificação assenta-se no direito 

natural, ou seja, na construção racional de princípios derivados do direito que 

são considerados inerentes à razão humana e que representam uma 

passagem do estado da natureza ao estado civil, como assim considerou 

ROUSSEAU, ao mencionar a substituição, na conduta humana, do “instinto 

pela justiça, e dando às suas ações a moralidade de que não dispunha 

anteriormente”. 81 Também na teoria política de MONTESQUIEU 82 e no 

                                                 
80 É assim que, a partir desse jusracionalismo, WIEACKER compreende a noção de um código 
de leis: “O Código é, quer do ponto de vista do conteúdo, quer do ponto de vista estilístico, a 
expressão de uma cultura evoluída e isto não apenas segundo o padrão dos critérios da época. 
Nesse ponto quase único da legislação européia, ele apresenta um plano global da construção 
do Estado a partir dos fundamentos de base da sociedade humana.” (WIEACKER, Franz, 
História do Direito Privado Moderno , Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2ª edição, 
1980, p. 378).  
81  ROUSSEAU, Jean Jacques, Do contrato social , São Paulo, Hemus, 1981, p. 31.  
82 No seu discurso sobre as leis positivas, afirma MONTESQUIEU: “A lei, em geral, é a razão 
humana, na medida em que governa todos os povos da terra, e as leis políticas e civis de cada 
nação devem ser apenas os casos particulares em que se aplica essa razão humana”; 
MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, Baron de la, Do espírito das Leis , Livro 
Primeiro, São Paulo, Abril Cultural, 2ª edição, 1979, p. 28. 
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racionalismo de VOLTAIRE 83 podemos encontrar referências aos princípios do 

direito natural como condutores do processo de elaboração das leis. O próprio 

VOLTAIRE integrou, em certa época, a corte de FREDERICO GUILHERME II, 

Imperador da Prússia, havendo contribuído, com o seu humanismo 

racionalista, na elaboração do Código de Terras prussiano (Allgemeines 

Landrecht – ALR), que entrou em vigor em 1794, o qual introduziu grandes 

inovações no regime da posse e da propriedade privada. 84  

 O processo de codificação prossegue na Europa como produto do 

jusracionalismo e da expressão de um direito natural dos homens contra a 

opressão da monarquia, que se sustentava na concentração da propriedade 

desde o período feudal, alcançando expressão maior no Código Civil da França 

de 1804, obra de NAPOLEÃO BONAPARTE como Primeiro Cônsul, cuja 

promulgação representa um dos principais pilares de afirmação do regime 

revolucionário instituído em 1789. A revolução francesa, com efeito, 

consolidou-se no início do Século XIX graças ao restabelecimento de um 

Estado forte, baseado em leis ditadas pelo interesse geral, superando a era de 

terror e de insegurança das instituições, que dominou o cenário político até a 

queda de MAXIMILIEN ROBESPIERRE (1794) e no período de transição do 

Governo do Diretório comandado por PAUL BARRAS (1799).  

 O Código Civil francês de 1804, denominado de Código dos Franceses e 

também de Código Napoleão, inaugurou a chamada época oitocentista das 

codificações, servindo como modelo para que outros países europeus 

passassem a adotar a sua estrutura sistemática na regulação do direito 

privado. O Código francês de 1804, que possibilitou o surgimento da Escola da 

Exegese, dedicada à sua interpretação literal, era fruto dos princípios 

emanados do direito natural e da crença iluminista na capacidade do homem 

de estipular regras gerais e comuns destinadas a regular toda sorte de 

relações sociais.  

                                                 
83 VOLTAIRE, François Marie Arouet de, Dicionário Filosófico , São Paulo, Abril Cultural, 2ª 
edição, 1978, p. 153-154. 
84 WIEACKER, Franz, História do Direito Privado Moderno , op. cit., p. 372-375. 
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O caráter jusnaturalista do processo de codificação do direito resulta 

dessa abordagem racional, em que cada indivíduo deve reconhecer no Estado 

uma instância superior, conduzida pela razão, e que tem como preocupação e 

finalidade estabelecer as regras de ordenação da sociedade. Assim, em 

primeiro plano, os interesses do Estado, que representaria a razão natural, 

deveriam estar sobrepostos aos interesses individuais, e somente o Estado, 

através das leis emanadas dos seus órgãos legislativos, possuiria capacidade 

racional para ordenar as relações jurídicas no plano individual. Em nome dessa 

necessidade de organização da sociedade, as pessoas devem abrir mão de 

determinados direitos e prerrogativas que normalmente poderiam exercer 

frente a seus semelhantes e ao próprio Estado, quando estejam esses direitos 

contrapostos ao interesse coletivo. 85 

 Na sua Metafísica dos Costumes, KANT classifica o Direito, como 

ciência sistemática, “em Direito natural, que se funda em princípios puramente 

a priori, e em Direito positivo (regulamentar), que tem por princípio a vontade 

do legislador”. 86  Separando a moral do direito, KANT reconhece que o direito 

privado seria equivalente ao direito natural, a certos pressupostos emanados 

da razão humana, ao passo que o direito civil, como direito positivo, teria 

caráter de direito público, como modo de ordenamento da sociedade civil. 87 

Nessa passagem da sua metafísica, KANT dá a entender que o racionalismo 

jusnaturalista pode também influenciar e determinar o conteúdo das leis 

                                                 
85 Em seus fundamentos de justificação, na sua máxima redução filosófica, a doutrina, segundo 
MARIO VIORA, assim procura explicar as premissas que orientaram o processo de 
codificação, à luz dos princípios do direito natural: “Sono note le premesse da cui partiva la 
Scuola del Diritto naturale. In rapida sintesi si possono riepilogare così: l’uomo, originariamente, 
nello stato di natura, fu subietto di um numero determinato di diritti. A un certo punto l’uomo 
stesso, per superare gli incovenienti e i danni propri dello stato di natura si era fatto uomo cilvile 
e político, aveva creato cioè lo Stato, e per ottenere ciò aveva dovuto abdicare ad alcuni dei 
suoi diritti innati in favore di esso. Ma in seguito era accaduto che lo Stato invadesse la sfera 
dei diritti individuali, violando così il patto originale di costituzione della società, in virtù del quale 
avevano consentito a sacrificare soltanto quei diritti proprii che erano incompatibili con la 
sussistenza dello Stato. Era tuttavia desiderabile che la sfera dei diritti dello Stato fosse 
ricondotta allá primitiva estensione. Ad ottenere ciò era necessário, secondo gli insignamenti 
della Scuola, una dúplice opera, e cioè la proclamzione di nuovi statuti e la codificazione civile: 
nei primi si sarebbero precisati i diritti dello Stato, nella seconda i diritti degli individui.” (VIORA, 
Mario E., Consolidazioni e Codificazioni – Contributo alla st oria della codificazione , 
Torino, G. Giappichelli, 3ª edição, 1967, p. 32-33). 
86 KANT, Emmanuel, Metafísica dos Costumes , Doutrina do Direito, São Paulo, Ícone Editora, 
2004, p. 55. 
87 KANT, Emmanuel, Metafísica dos Costumes , Doutrina do Direito, op. cit., p. 60. 
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positivas, na medida em que a função maior do legislador será sempre a de 

tentar ordenar, da maneira mais racional possível, as relações sociais. 

Não podemos deixar de considerar que esse raciocínio jusnaturalista 

também seria aplicável na esfera política, através da delegação que os 

cidadãos conferem aos representantes do Estado para a elaboração das 

normas constitucionais e das leis. Todavia, aqui, o raciocínio é diverso, 

diferente, porque tratam-se de normas de ordem pública, da organização em si 

do Estado e da determinação da esfera de liberdade com que cada pessoa 

pode atuar diante do interesse geral e coletivo. 

 O movimento de codificação do direito, tanto privado quanto público, 

através dos Códigos Civil, Comercial, Penal e de Processo, alcançou o seu 

ápice no Século XIX, como expressão desse racionalismo positivista, seguindo 

a tendência da sistematização do direito. O que se discute no presente é se a 

codificação ainda permanece sendo a forma mais adequada de organização 

normativa do direito, dado que a codificação se fez necessária e importante em 

determinado momento histórico, de afirmação ideológica da burguesia que 

ascendeu ao poder na Revolução Francesa e que necessitava de normas 

perenes e estáveis para se contrapor ao deposto regime monárquico.  

 Assumindo posição contrária à codificação, SAVIGNY, em célebre 

ensaio publicado em 1814, “A vocação do nosso século pela legislação e pela 

jurisprudência”, lembrava que o direito codificado, em certo momento, “deixa de 

corresponder à realidade do direito vigente, porque a evolução do sistema não 

pode parar, não obstante a promulgação do código, porque este é apenas a 

representação de um momento histórico determinado”. 88 Para SAVIGNY, “os 

códigos são fossilizações do direito, constituem algo de morto, que impede o 

desenvolvimento ulterior”. 89 Com efeito, a codificação tem uma pretensão à 

estabilidade das suas normas, a partir de modelos e institutos gerais, sendo 

essa tendência conservadora uma das suas principais marcas características.  

                                                 
88 VIORA, Mario E., Consolidazioni e Codificazioni – Contributo alla st oria della 
codificazione , op. cit., p. 47. 
89  SAVIGNY, Friedrich Karl Von, apud MONTEIRO, Washington de Barros, Curso de Direito 
Civil , Parte Geral, vol. 1, São Paulo, Saraiva, 39ª edição, 2003, p. 47.  
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 Através do presente capítulo, nessa perspectiva inicial, pretende-se 

analisar o recente processo de codificação do direito privado brasileiro, a partir 

do Código Civil de 2002, tomando como referencial de discussão a tendência 

da descodificação e da legislação estruturada a partir de microsistemas 

normativos.  

Todavia, a crítica que constitui o foco principal deste capítulo tem por 

finalidade questionar as razões e justificativas que levaram o legislador a inserir 

no novo Código Civil um título relativo ao Direito de Empresa, campo de 

regulação das atividades econômicas que, em virtude da dinamicidade do 

mercado e das operações mercantis, jamais deveria ter sido objeto de 

codificação.  

Essa tentativa de unificação do direito das obrigações e, parcialmente, 

do direito societário, revela-se contraditória com a experiência acumulada no 

sistema de direito positivo brasileiro, que desde muito tempo lançou o vetusto 

Código Comercial de 1850 às prateleiras poeirentas do desuso, e a legislação 

mercantil não codificada sempre se demonstrou plenamente satisfatória e 

compatível com as necessidades de regulação da atividade econômica.  

O erro principal do legislador foi tentar reproduzir, no nosso País, no 

Século XXI, a experiência do Código Civil Italiano de 1942, de inspiração 

fascista, que inseriu o regime do Direito de Empresa na estrutura do Código 

Civil com a finalidade de aumentar o controle estatal sobre a atividade 

produtiva.  

 A partir da colocação do tema e da análise da questão da codificação 

versus descodificação, incluindo a investigação do longo processo legislativo 

que gerou a Lei 10.406/2002, este capítulo tem como objetivo contribuir para 

as discussões em voga sobre as conseqüências da reforma do direito privado 

brasileiro, e dos problemas que, certamente, resultarão da imposição artificial 

desse novo regime do direito de empresa no Código Civil de 2002. 
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2.2.  Codificação e descodificação do direito priva do no Brasil 

 

 Durante muitos anos, questionou-se, no Brasil, a respeito da 

necessidade de substituição do Código Civil de 1916 por um novo diploma 

codificado, mais adaptado às profundas mudanças sociais, políticas e 

econômicas que a sociedade brasileira viveu ao longo do último milênio. 

Com efeito, o Código de 1916, desgastado por uma vigência de mais de 

80 anos, não poderia refletir e normatizar a realidade social modificada por 

duas grandes guerras mundiais, com a expansão do processo de 

industrialização e do imperialismo econômico, do desenvolvimento tecnológico 

e das telecomunicações, e dos avanços da nova ciência da informática nos 

anos seguintes, que gerou a revolução cibernética ao final do século XX. 

Em razão das radicais transformações econômicas e sociais e do 

desenvolvimento tecnológico, que passaram a influenciar a sociedade 

contemporânea a partir da segunda metade do século XX, o Código de 1916 

apresentava-se defasado e superado em diversos institutos e conceitos 

relacionados, principalmente, aos direitos da personalidade, das novas 

modalidades contratuais, das relações de propriedade e da evolução dos 

costumes sociais nas áreas do direito de família e das sucessões. 

Mesmo reconhecendo a defasagem social, econômica e cultural do 

Código de 1916, um dos maiores civilistas brasileiros, ORLANDO GOMES, se 

voltou contra o processo de elaboração do novo código, passando a defender 

posição contrária a um novo código, a partir das tendências contemporâneas 

da descodificação. 90  

                                                 
90 Apesar de ter sido autor de um projeto de Código Civil, alguns anos mais tarde, em 1984, 
ORLANDO GOMES, tal como na célebre retratação de VIVANTE, modificou a sua opinião, 
assim passando a entender: “A substituição global de um novo Código Civil é atualmente um 
anacronismo tanto mais gritante quanto se limite, mantendo a orientação filosófica e ideológica 
do código a ser abrogado, a enunciar praticamente os mesmos comandos jurídicos com leves 
alterações, quase sempre para pior, e com intencional exclusão de institutos e soluções 
normativas que já integram a legislação especial e abundante que as mutações sociais 
determinaram e continuam a motivar.” (GOMES, Orlando, O problema da codificação , 
Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Rio de Janeiro, ano I, nº 1, 1984. p.12-13). 
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Essa não era, obviamente, a opinião do Professor MIGUEL REALE, 

Coordenador do Projeto do novo Código, que defendia a codificação como uma 

obra de grande importância histórica e cultural, como um exemplo de evolução 

do direito positivo exigido pela nossa época. 91 

Em um único ponto específico, a posição dos defensores do novo código 

era justificável, no que tange à defasagem social, tecnológica e cultural do 

Código de 1916. Concebido ainda no século XIX, para uma outra realidade, 

apesar da construção teórica coerente dos seus principais institutos, 

principalmente no campo do direito das obrigações, o código de CLÓVIS 

BEVILAQUA não se apresentava mais satisfatório para reger as relações 

sociais na atual era da revolução cibernética e da globalização econômica.  

 No decorrer da vigência do Código Civil de 1916, com efeito, várias 

foram as mudanças introduzidas nos seus institutos moldados desde o secular 

direito romano e compilados nas ordenações e códigos europeus elaborados 

entre os séculos XVIII e XIX.  

E essas modificações do regime codificado civilista ou eram realizadas 

através de atualizações ao próprio código, ou passaram a ser reguladas por 

leis especiais, derrogatórias de grande parte das disposições do Código de 

1916. Com o passar dos anos, a legislação civil extravagante, a exemplo do 

que ocorria com o Código Comercial de 1850, passou a formar um regime 

descodificado de direito privado. 

Dentre as principais alterações legislativas que foram introduzidas e 

positivadas, a partir de então, no direito civil brasileiro, como leis especiais, 

cabe destacar os seguintes diplomas legais, reformadores e atualizadores da 

                                                 
91 REALE assim afirmou: “Não se diga que nossa época é pouco propícia à obra codificadora, 
tantas e tamanhas são as forças que atuam neste mundo em contínua transformação, pois, a 
prevalecer tal entendimento, só restaria ao jurista o papel melancólico de acompanhar 
passivamente o processo histórico, limitando-se a interferir, intermitentemente, com leis 
esparsas e extravagantes. Ao contrário do que se assoalha, a codificação, como uma das 
expressões máximas da cultura de um povo, não constitui balanço ou arremate de batalhas 
vencidas, mas pode e deve ser instrumento de afirmação de valores nas épocas de crise.” 
(REALE, Miguel, Exposição de Motivos do Projeto do Código Civil , Diário do Congresso 
Nacional, Seção I, Suplemento B, 13.06.1975, p. 108). 
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concepção tradicional e conservadora do Código Civil de 1916, conforme 

exposto e detalhado no quadro abaixo: 

LEGISLAÇÃO MATÉRIA 
Decreto 24.643/34 Código de Águas 
Decreto-Lei 58/1937 Loteamento de terrenos  
Decreto-Lei 3.365/1941 Desapropriação de imóveis por utilidade pública 
Decreto-Lei 9.760/1946 Regime especial dos bens públicos 
Lei 4.121/1962 Estatuto jurídico da mulher casada 
Lei 4.132/1962 Desapropriação de imóveis por interesse social 
Lei 4.380/1964 Sistema Financeiro da Habitação 
Lei 4.504/1964 Estatuto da Terra 
Lei 4.591/1964 Condomínio e incorporações imobiliárias 
Decreto-Lei 73/1966 Contratos de seguro 
Lei 5.478/1968 Ação de alimentos 
Decreto-Lei 911/1969 Alienação fiduciária em garantia 
Lei 5.764/1971 Sociedades cooperativas 
Lei 6.015/1973 Lei de registros públicos 
Lei 6.515/1977 Lei do divórcio 
Lei 6.766/1979 Parcelamento do solo urbano 
Lei 6.969/1981 Usucapião especial 
Lei 7.433/1985 Requisitos das escrituras públicas 
Lei 8.069/1990 Estatuto da criança e do adolescente 
Lei 8.078/1990 Lei de defesa do consumidor 
Lei 8.245/1991 Locação de imóveis urbanos 
Lei 9.514/1997 Alienação fiduciária de imóveis 
Lei 9.610/1998 Direitos autorais 
Lei 9.656/1998 Planos e seguros privados de saúde 
Lei 9.790/1999 Organizações da sociedade civil 
 

As normas e diplomas legais acima listados representam um exemplo 

concreto que retrata as principais modificações introduzidas no regime do 

Código de 1916, tendo essas leis especiais por objeto diversas matérias, em 

quase todos os campos do direito privado. E vários desses diplomas legais 

consistem em normas que regulam, de modo completo e integral, determinadas 

relações jurídicas, a exemplo do regime de condomínios e incorporações (Lei 

4.591/64), da lei de registros públicos (Lei 6.015/73), da lei do divórcio (Lei 

6.515/76) e do Código de defesa do consumidor (Lei 8.078/90). 

Essas leis especiais que disciplinam um determinado instituto jurídico de 

modo integral foram denominadas, pela doutrina, como microssistemas 
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normativos, 92 cuja aplicabilidade, em primeiro plano, prescinde de consulta às 

regras do Código Civil, por esgotar, no seu âmbito, praticamente, todas as 

possibilidades e hipóteses incidentes nos casos concretos nelas previstos.  

Os microssistemas normativos compreendem, assim, as leis que regem, 

na sua integralidade, determinados fenômenos sociais e econômicos, 93 

estando plenamente adaptadas às exigências e demandas verificadas em certa 

época, passando ao largo da legislação codificada, cuja desatualização 

tecnológica e cultural não acompanhou a evolução dos institutos jurídicos 

contemporâneos. 

O movimento da descodificação, que considera suficientes para a 

regulação de certos fenômenos sociais os microssistemas normativos, teve 

início na Europa no ano de 1978, tendo como seu principal teórico e elaborador 

o jurista italiano NATALINO IRTI. Essa tendência descodificadora IRTI atribui, 

em um primeiro momento, às mudanças legislativas que foram sendo 

introduzidas no âmbito da Comunidade Européia, quando os primeiros tratados 

destinados à unificação do direito europeu celebrados entre os Países, 

passaram a enunciar princípios de concorrência, de livre mercado e de 

espaços econômicos, tratados esses que vieram a gerar leis especiais, 

principalmente no campo mercantil. 94 

A idéia de descodificação do direito civil parte, portanto, da constatação 

da existência de leis especiais que foram sendo progressivamente criadas nos 

países de tradição latina ao largo da legislação codificada, contendo normas 

relacionadas a determinadas situações ou grupos de interesses, demonstrando 

uma “tendência para disciplinar as relações interprivadas como estatuto de 

grupos, tendo como destinatários, não o indivíduo, neutro e indiferenciado, mas 

                                                 
92 IRTI, Natalino, L’età della decodificazione , Milano, Giuffrè, 4ª ed., 1999, p. 72. 
93 ORLANDO GOMES considera, com base nas lições de IRTI, os microssistemas jurídicos 
como “pequenos universos legislativos, uma legislação setorial dotada de lógica própria e 
ditada para institutos isolados ou para uma classe de relações, formando uma cadeia 
florescente à margem do código a multiplicar derrogações implícitas” (GOMES, Orlando, O 
problema da codificação , op. cit. p.17). 
94 IRTI, Natalino, L’età della decodificazione , op. cit., p. 10. 
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a categoria ou o círculo a que pertence, no quadro do indisfarçável 

neocorporativismo em ascenção”. 95  

A constante regulação de institutos jurídicos através de leis especiais 

provocou, segundo IRTI, uma redução de função do Código Civil, que passou a 

representar não mais um direito geral, e sim um direito residual, na medida em 

que as normas codificadas ficaram limitadas a disciplinar hipóteses (fattispecie) 

esvaziadas, privadas dos elementos de fato, das notas individualizadoras, que 

se destacam dos novos princípios nas leis especiais. 96 E assim, IRTI conclui 

que “a relação entre código e lei, descrito em termos de geral e especial, se 

converte em uma disciplina geral e uma disciplina residual, onde geral é a lei 

externa e residual o código”. 97  

Outro fator importante contribuiu também para o movimento da 

descodificação, e IRTI localiza-o no processo de constitucionalização do direito 

civil. Se antes o Código Civil era o texto básico de garantia dos direitos 

fundamentais do indivíduo com relação aos direitos da personalidade, da 

propriedade, das relações de família e sucessão, as modernas constituições 

passaram a conter, num grau hierárquico superior, princípios e normas de 

garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana.  

Nesse sentido, IRTI observa que “o Código Civil perdeu o caráter de 

centralismo no sistema das fontes: não mais é sede de garantia do indivíduo, 

agora tarefa que se voltou para a Constituição”. 98  

No âmbito do direito comercial brasileiro, ainda sob a vigência do Código 

Comercial do Império de 1850, por conta da obtusidade e absoluta defasagem 

das suas normas e institutos, diante do avanço acelerado da atividade 

econômica, podemos observar que, desde o início da República, mais 

precisamente a partir do Decreto 916/1890, o Código Comercial passou a ser 

superado pelas normas especiais. Esse Decreto 916/1890 tinha por objeto 

                                                 
95 GOMES, Orlando, O problema da codificação , op. cit., p. 17. 
96 IRTI, Natalino, L’età della decodificazione , op. cit.,p. 40. 
97 IRTI, Natalino, L’età della decodificazione , op. cit.,p. 46. 
98 IRTI, Natalino, L’età della decodificazione , op. cit.,p. 45. 
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regular o registro de firmas e sociedades comerciais perante as Juntas 

Comerciais, estabelecendo certas regras básicas para o exercício do comércio, 

e somente veio a ser revogado agora, por força do Código Civil de 2002. 

 Principalmente a partir do final da Segunda Grande Guerra (1945), 

período que IRTI considera o início da era da descodificação, o Código 

Comercial de 1850 foi sendo derrogado por diversas leis especiais, que 

também se caracterizam como microssistemas mercantis. 

No direito positivo brasileiro, ao longo dos anos que se seguiram ao 

Código Comercial de 1850, por mais de quase um século e meio, cabe 

destacar como mais relevantes os seguintes microssistemas normativos que 

foram introduzidos no nosso ordenamento jurídico a partir do século XX, 

destinados à atualização da legislação diante das novas fórmulas e 

modalidades de execução das atividades empresariais: 

LEGISLAÇÃO MATÉRIA 
Lei 4.595/1964 Reforma bancária 
Lei 4.728/1965 Mercado de capitais e bolsas de valores 
Lei 4.886/1965 Representação comercial autônoma 
Lei 6.099/1974 Arrendamento mercantil ou leasing 
Lei 6.385/1976 Mercado de valores mobiliários 
Lei 6.404/1976 Sociedades por ações 
Lei 6.729/1979 Concessão comercial 
Lei 7.357/1985 Cheque 
Lei 8.884/1994 Defesa da concorrência 
Lei 8.934/1994 Registro público de empresas mercantis 
Lei 8.955/1994 Franquia empresarial 
Lei 9.279/1996 Propriedade industrial 
Lei 9.841/1999 Estatuto da microempresa 99 
Lei 11.101/2005 Recuperação de empresas e falências 

 

A legislação comercial brasileira, desde a segunda metade do Século 

XX, encontra-se quase que integralmente estruturada em leis especiais, 

ficando o Código Comercial de 1850 efetivamente relegado a um plano 

residual, restrito a algumas poucas normas de direito comercial marítimo que 

                                                 
99 A Lei 9.841/1999, que regula a microempresa e a empresa de pequeno porte, foi 
recentemente substituída pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, que entrará em vigor 
em 01.07.2007. 
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não foram derrogadas ou caíram mesmo no desuso em razão da revolução nos 

meios de transporte.  

Cabe observar que a legislação marítima do Código de 1850 ainda 

regulava os navios e buques movidos a vela, fazendo menção, como 

equipamento obrigatório do navio, “os velames e a mastreação” (art. 506). O 

Código não conhecia o navio a vapor, apesar deles já existirem na Inglaterra 

desde 1830, mas que ainda não se aventuravam nas viagens transatlânticas.  

Como visto, a legislação comercial aplicável às relações mercantis de 

regulação das atividades das empresas, encontrava-se estruturada em leis 

especiais e nos microssistemas normativos, o que demonstra que a revogação 

da parte primeira do Código Comercial de 1850 pelo Código Civil de 2002 em 

quase nada alterou a disciplina legal do direito mercantil. O direito comercial 

brasileiro já estava quase que inteiramente descodificado, e o velho Código de 

Comércio do Império resumia-se a uma peça de museu. 

Os principais institutos jurídicos do direito comercial e de regulação das 

empresas são obra da legislação especial, com destaque para a Lei das 

Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76), a Lei da Propriedade Industrial (Lei 

9.279/96), a Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Lei 11.101/2005), a 

Lei do Registro Público de Empresas Mercantis (Lei 8.934/94), a Lei de 

proteção da concorrência (Lei 8.884/84), toda a legislação bancária e de 

mercado de capitais, o conjunto da legislação relativa aos títulos de crédito e 

ao direito cambial, assim como a disciplina específica extravagante ao Código 

Comercial relativa a várias espécies de contratos mercantis.  

O sistema de direito comercial encontra-se, portanto, todo ele 

estruturado em leis especiais e em microssistemas normativos, que pouco ou 

quase nada tinham em comum com o direito civil, cuja aplicação às relações 

comerciais era praticamente insignificante. Os microssistemas ou micro-

ordenamentos que passaram a ser disciplinados em leis especiais, têm o seu 

fundamento de validade retirado diretamente da Constituição, e se sobrepõem 

à legislação codificada, não em razão dessa relação de supra-infra ordenação 
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normativa, mas porque regulam hipóteses particulares que não são tratadas 

com tal especificidade pela norma codificada. Entre a norma geral e a norma 

especial, prevalecerá sempre a norma especial, porque esta foi criada para 

disciplinar relações jurídicas determinadas e detalhadamente regradas. 

O direito comercial se regulava conforme as suas próprias normas, e 

antes de recorrer ao direito civil para integrar, por analogia, as suas lacunas, 

valia-se mais dos usos e costumes mercantis moldados pela vasta e secular 

experiência comercial.   

 

2.3. A unificação restrita do direito privado no Có digo de 2002 

 

 O Código Civil de 2002, além de procurar atualizar determinados 

princípios e institutos jurídicos que estariam socialmente defasados, 100 teve 

como finalidade promover a unificação do direito das obrigações. Essa 

unificação diz respeito, basicamente, às obrigações civis e às obrigações 

comerciais, com a pretensão de conferir tratamento normativo igualitário a 

ambos os tipos obrigacionais.  

Para justificar a unificação, o Coordenador do Projeto, MIGUEL REALE, 

afirmava que esta proposta de unificação “seria imperfeita ou claudicante se 

não a integrassem preceitos que disciplinam, de maneira geral, os títulos de 

crédito e as atividades negociais”. 101  

 Como fundamento para a unificação do direito das obrigações, alegava-

se que, desde a sua origem no direito romano, as obrigações sempre foram 

comuns na sua estrutura deontológica, e que não haveria distinção entre o 

conteúdo da relação obrigacional civil daquela outra que rege os negócios 

mercantis, e assim, segundo REALE, “a unidade do direito obrigacional já é 

uma realidade no Brasil, no plano prático, pois o Código Comercial de 1850 

preceitua, em seu art. 121, que, salvo as restrições estabelecidas, as regras e 

                                                 
100  REALE, Miguel, Exposição de Motivos do Projeto do Código Civil , p. 107. 
101  REALE, Miguel, Exposição de Motivos do Projeto do Código Civil , p. 112. 
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disposições do Direito Civil para os contratos em geral são aplicáveis aos 

contratos mercantis”. 102 

 Esta justificativa é contestável e mesmo incongruente, porque a regra do 

art. 121 do Código Comercial de 1850 admitia a aplicação das normas gerais 

das obrigações e contratos civis apenas quando ausente norma específica de 

regulação de um determinado tipo de contrato mercantil. A própria norma 

citada contém o comando de exceção (“salvo as restrições estabelecidas neste 

Código”), que faz com que a aplicação da lei civil aos contratos comerciais 

somente ocorra por analogia legis, e não como fonte formal primária. 103 

Ademais, na medida em que o Código Comercial disciplinava, de modo 

bastante específico, a compra e venda mercantil, essa normatividade especial 

era suficiente para regular esse tipo principal de contrato comercial.  

O contrato de compra e venda mercantil sempre se apresentou, na lei e 

nos usos comerciais, como uma modalidade totalmente diferenciada da compra 

e venda civil. Nesse sentido, BULGARELLI destaca que “a especialidade do 

comércio, as suas técnicas, as suas características levam, em muitos casos, 

também à especialização das obrigações, o que é perfeitamente compreensível 

considerando-se que a obrigação comercial decorre da promoção da circulação 

econômica, não se ajustando assim às fórmulas da vida civil”. 104 É certo, 

todavia, como advertia CARVALHO DE MENDONÇA, que a obrigação é una, e 

que a comercialidade é conteúdo do ato e não da obrigação, de modo que não 

se deve confundir a “obrigação com o contrato, isto é, do efeito com a 

causa”.105 

Para melhor distinguir o contrato mercantil do contrato civil, esclarece 

BULGARELLI que “concorrem também para essa diferenciação certas 

características do Direito Comercial, como a simplicidade das suas fórmulas, a 

rapidez de sua aplicação, a elasticidade dos seus princípios, que o tornaram 

                                                 
102  REALE, Miguel, Exposição de Motivos do Projeto do Código Civil , p. 112. 
103  ALVARES, Walter, Curso de Direito Comercial , op. cit., p. 428. 
104  BULGARELLI, Waldirio, Contratos Mercantis , São Paulo, Atlas, 10ª edição, 1998, p. 36. 
105  CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier, Tratado de Direito Comercial Brasileiro , vol. 
VI, parte I, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 4ª edição, 1947, p. 228. 
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um direito vivo, solerte, ágil, em contraposição à lentidão e à complexidade do 

Direito Civil”. 106  

Os contratos mercantis são contratos de massa, que se realizam e se 

reproduzem na mesma velocidade das transações comerciais do mercado, que 

independem da formalidade e da solenidade que é a tônica dominante nos 

contratos civis.  

Ainda que se admita a unificação do direito das obrigações, em razão do 

caráter comum e único da estrutura obrigacional, das relações entre credor e 

devedor, entre vendedor e comprador, assim como do modo de constituição, 

execução e extinção das obrigações em geral, os contratos derivados de sede 

obrigacional mercantil não se confundem e não podem merecer o mesmo 

tratamento normativo do contrato civil.  

A atividade comercial caracteriza-se pela realização de contratos em 

massa, pela oferta pública de negócios através de uma publicidade institucional 

que qualifica a sociedade de consumo, na incessante competição entre as 

empresas. Todos esses fatores evidenciam uma prática social que não é 

compatível com a solenidade e o rigorismo formal que é característico dos 

contratos civil, por exemplo, que seguem uma lógica dedutiva, dos institutos 

amplos e dos conceitos gerais para as relações individuais. 107 

  Na lição de WALDEMAR FERREIRA, são imensas e profundas as 

diferenças entre o direito comercial e o direito civil, partindo da idéia de que o 

direito comercial é “direito mobiliário por excelência, focaliza os bens, não 

apenas quanto à sua natureza, mas, principalmente, sob o ponto de vista 

                                                 
106 BULGARELLI, Waldirio, Contratos Mercantis , op. cit., p. 36. 
107 A lógica empresarial é inversa, tem caráter indutivo, percorrendo da prática comercial para a 
modulação de institutos gerais, como bem observa BULGARELLI: “Apresenta-se o direito 
comercial com um método próprio e característico, ou seja, o método indutivo, que parte da 
observação da realidade (fatos econômicos), chegando por via dela aos princípios gerais. 
Portanto, acompanha a vida econômica, surpreendendo-lhe a dinâmica, e daí configurando as 
categorias jurídicas correspondentes. (...) Diferentemente, portanto, do método do direito civil, 
que é essencialmente dedutivo, em que se parte do geral para o particular, baseado que está 
em princípios gerais que orientam a sua conformação, consubstanciado em institutos 
tradicionais e quase imutáveis, como a família, a propriedade, a herança.” (BULGARELLI, 
Waldirio, Direito Comercial , op. cit., p. 2). 
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econômico, (...) resultando daí as notáveis particularidades que do civil o 

extremam”. 108 

 A doutrina comercialista brasileira, em peso, sempre reconheceu a alta 

especialização do direito comercial diante do direito civil. Além do aspecto 

legislativo, a prática judiciária e forense demonstra que um advogado, para 

exercer o seu mister na área comercial, necessita de sólidos conhecimentos 

em administração de empresas, de teoria econômica, de contabilidade, para 

poder atuar com segurança na defesa do interesse de seus clientes, as 

empresas.  

Em determinados Estados, como no Rio de Janeiro e São Paulo, as 

questões e causas relativas a matéria comercial são de competência privativa 

de varas de direito empresarial, especialmente para os processos 

especializados de falência e recuperação de empresas.109 Considerando que 

no final do Século XIX foi promovida a reunificação da jurisdição cível 

originalmente prevista no Código Comercial de 1850, a alta especialização da 

matéria comercial está exigindo, no presente, a divisão da competência 

jurisdicional e a formação dirigida de magistrados para o domínio dos institutos 

e fórmulas do direito de empresas. 

 Apesar da unificação do direito das obrigações realizada pelo Código 

Civil de 2002, não ocorreu, decerto, a unificação do direito privado, com o 

desaparecimento e supressão do direito comercial pela sua incorporação ao 

direito civil.  

                                                 
108 FERREIRA, Waldemar, Tratado de Direito Mercantil Brasileiro , op. cit., vol. 1, p. 123. 
109 Nos últimos anos, está sendo observado um crescente processo de especialização da 
jurisdição comercial. Essa especialização hoje se faz presente nos Estados do Rio de Janeiro, 
São Paulo e Minas Gerais, onde foram criadas varas especializadas, que passaram a deter 
competência privativa em matéria empresarial e de recuperação de empresas e falências. 
Pesquisa recentemente aplicada pelo editor-chefe da Review of Economic Development, Public 
Policy and Law, IVAN CÉSAR RIBEIRO (FEA-USP), constatou que apenas 21 % das decisões 
judiciais originárias de processos em varas empresariais do Rio de Janeiro, entre os anos de 
2004 e 2006, foram modificadas pelo Tribunal de Justiça, contra um percentual de 37,5 % das 
decisões proferidas por juízes sem especialização, que foram reformadas pelo órgão superior 
(in artigo Varas empresariais reduzem chances de decisões sere m reformadas , 
http://www.bovespa.com.br/Investidor/Juridico, acessado em 20.02.07). 
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Sem embargo, a unificação promovida restringe-se ao direito das 

obrigações e ainda assim de modo incompleto, porque permanecem sendo 

regulados por normas especiais diversos tipos de contratos mercantis que não 

se encontram previstos no novo Código Civil, como os contratos de 

arrendamento mercantil ou leasing (Lei 6.099/74), de franquia empresarial (Lei 

8.955/94), de concessão comercial (Lei 6.729/79), de alienação fiduciária em 

garantia (Decreto-Lei 911/69), todas as espécies e modalidades de contratos 

bancários (Lei 4.595/64), além das modalidades de contratos atípicos, não 

regulados em lei, como os contratos de faturização (factoring), de cartão de 

crédito e da compra e venda eletrônica. Vale destacar, ainda, que nas relações 

internacionais de comércio, devem ser aplicadas as normas da compra e venda 

internacional, especialmente aquelas determinadas pela Câmara de Comércio 

Internacional – CCI, através dos INCOTERMS (Termos Internacionais do 

Comércio).  

As normas contratuais do novo Código Civil, desse modo, continuarão 

como direito residual em uma série de contratos mercantis, o que importa 

reconhecer que o direito comercial não deixou de possuir um regime contratual 

próprio, a despeito da tentativa de unificação do direito das obrigações. O 

próprio Coordenador da Comissão Revisora do Código, MIGUEL REALE, 

confessou que a sua idéia inicial era a de unificar todo o direito privado, com a 

incorporação do direito comercial ao direito civil. 110 

 Como visto, por uma concessão do jurista-legislador brasileiro, o direito 

comercial não veio a ser varrido do nosso cenário jurídico. Mas essa discussão 

da unificação do direito privado, com efeito, sempre foi decorrente da reação 

dos civilistas à comercialização do direito privado.111  

                                                 
110 A respeito dessa questão, REALE reconheceu: “Embora tentado pela idéia da unificação do 
Direito Privado, compreendi que era necessário manter a autonomia do Direito Comercial, mas 
injetando-lhe a idéia-força da livre empresa, visto não ser mais o comércio a atividade 
econômica dominante, em concorrência com as poderosas criações das indústrias e dos 
serviços de toda ordem.” (REALE, Miguel, Estudos preliminares do Código Civil , São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 55). 
111  REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , op. cit., vol. 1, p.21. 
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Devido ao grande desenvolvimento da atividade econômica a partir do 

século XIX, em razão da Revolução Industrial, do crescimento da indústria e do 

uso da energia a vapor nas fábricas e nos transportes, da criação do telégrafo, 

o direito comercial foi se expandindo, criando novas fórmulas negociais, novos 

tipos contratuais e de sociedades comerciais, aperfeiçoando os títulos de 

crédito, 112 enfim, o direito comercial foi alcançando importância tal na vida das 

pessoas e da sociedade que o monumento romanista do direito civil foi sendo 

corroído nas suas bases. 

 Considerando essa ordem de idéias, os elaboradores do novo Código 

Civil foram movidos por essa índole, por esse pensamento, de recuperar o 

prestígio do direito civil como sistema normativo dirigente da sociedade. Mas 

essa posição de centralidade já havia sido perdida, como observado 

anteriormente, desde que a Constituição passou, ela própria, a estabelecer os 

princípios e garantias dos indivíduos, da propriedade, da família e mesmo da 

atividade econômica. 

 Resta evidente que o direito civil permanecerá como o sistema geral de 

direito privado no que tange às suas definições fundamentais, das regras de 

capacidade e da personalidade, dos fatos e das relações jurídicas, das 

obrigações gerais, dos contratos civis, das relações de família e de sucessões, 

e dos seus institutos seculares construídos pela obra civilizadora no campo do 

direito de propriedade. O caráter modelar do direito civil define esse vasto 

universo de relações jurídicas na sociedade. Todavia, o conservadorismo e a 

estaticidade das suas normas não se coadunam com a dinâmica comercial, 

com as exigências da atividade econômica, cujas relações encontram-se em 

constante mutação.  

 A inserção do livro do Direito de Empresa no Código Civil de 2002, 

praticamente reproduzindo, 60 anos depois e sob condições ideológicas e 

culturais totalmente diversas, a estrutura do Código Italiano de 1942, de 

                                                 
112 REHME, Paul, Historia Universal del Derecho Mercantil , Madrid, Editorial Revista de 
Derecho Privado, 1941, p. 189. 
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inspiração fascista, representou indubitável retrocesso no direito privado 

brasileiro, como se depreende das conclusões do presente estudo.  

A pretexto de promover a unificação de uma parte restrita do direito 

privado, no tocante ao direito das obrigações, o novo Código invadiu, de modo 

contra-sistemático, a estrutura especializada e consistente do direito comercial. 

E esse sistema de direito comercial, graças ao seu caráter adaptativo às 

mudanças continuamente inseridas pela natureza concorrencial da atividade 

econômica, sempre se revelou, através de leis especiais e dos microssistemas 

normativos, o regime mais adequado para a regulação das empresas no 

ambiente da economia de mercado. 

 

2.4. Consequências da codificação do direito privad o 

 

 Os comentaristas e estudiosos do Código Civil de 2002 consideram que, 

no campo do direito comercial, uma das principais inovações desse novo 

regime consistiu na positivação do direito de empresa no nosso ordenamento 

jurídico. Ao definir o regime econômico privado como sendo próprio da 

atividade do empresário e da sociedade empresária, esta concepção estaria 

mais de acordo com a evolução da economia de mercado. 

 Sem embargo, o conceito de empresa, como principal agente da 

atividade econômica, já era conhecido e previsto em diversas normas no direito 

positivo brasileiro, tanto no âmbito do próprio direito empresarial como em 

outros ramos jurídicos, como no direito do trabalho e no direito tributário.  

Ainda no regime do Código Comercial de 1850, o art. 19 do 

Regulamento 737, estabelecia que, “para efeito de se determinar a 

competência dos Tribunais de Comércio relativamente aos comerciantes”, 113 

considerava como atividade de mercancia “as empresas de fábricas, de 

                                                 
113 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , op. cit. vol. 1, p. 41. 
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comissões, de depósito, de expedição, consignação e transporte de 

mercadorias”. Apesar do Código Comercial de 1850 haver se filiado à 

concepção subjetivista do comerciante, não negava ou recusava, como visto, a 

idéia de empresa como organização econômica. 

 Se o Código Comercial do Império já se apresentava inteiramente 

defasado e arcaico diante da contínua evolução da atividade comercial, a sua 

mera substituição por um código mais atual não mais se justificava, seja porque 

iria de encontro à tendência moderna da descodificação, seja porque os 

microssistemas de direito comercial demonstravam-se suficientes para regular 

as relações empresariais.  

Independentemente de certo conjunto de relações jurídicas estarem, ou 

não, reguladas em um código, esta situação por certo não interfere no 

processo de interpretação e aplicação do direito, como observa RENÉ DAVID, 

ao considerar que “posto de parte o caso em que o legislador se teria 

pronunciado de modo expresso em sentido contrário, os códigos não gozam, 

em relação às leis que neles não estão incorporadas, de qualquer espécie de 

proeminência. Códigos e leis estão para os juristas, relativamente à sua 

interpretação, exatamente no mesmo plano.” 114 

 Apesar desse raciocínio, o legislador do novo Código Civil, partindo da 

concepção de que as normas codificadas possuem um sobrevalor normativo, 

teve ele a pretensão de enclausurar em um código preceitos e normas que 

somente podem ser mais objetivamente tratadas em leis especiais, e que já 

existem como fonte de regulação dos principais institutos comerciais. 

 Ao promover a unificação, ainda que parcial, do direito das obrigações, o 

Código Civil de 2002 incorreu no equívoco de tentar desmercantilizar as 

operações e negócios empresariais, negando a própria finalidade lucrativa das 

atividades comerciais. Omitindo a adjetivação de mercantil para qualificar as 

empresas, que jamais deixarão de exercer atividade mercantilista, o Código de 

                                                 
114 DAVID, René, Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo , São Paulo, Martins 
Fontes, 2002, p. 126. 
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2002 buscou, ao contrário do afirmado pelo Professor MIGUEL REALE, armar 

o cenário conceitual para submeter, em um segundo momento, toda a atividade 

econômica à generalidade do regime civilista.  

A título de exemplo relevante, tome-se o caso da sociedade por quotas 

de responsabilidade limitada, principal forma modal de exercício da empresa 

coletiva em nosso País.  

O Código Civil de 2002 passou a disciplinar, em sua integralidade, esse 

tipo de sociedade, vindo a denominá-la, equivocadamente, como sociedade 

limitada, pois limitada é e sempre será a responsabilidade dos sócios, e não a 

da própria sociedade, que é ilimitada pelas obrigações contraídas perante 

terceiros. A regência normativa da sociedade por quotas pelo novo Código Civil 

representa uma tendência à própria unificação do nosso direito societário, e 

não apenas do direito das obrigações, principalmente pelo fato do art. 1.053 do 

Código de 2002 estipular a aplicação supletiva, às sociedades por quotas, das 

normas de regência da sociedade simples, modalidade societária própria do 

regime civil e não do sistema mercantil. 

Todavia, essa tentativa de unificação do direito societário sob a 

orientação ideológica da desmercantilização, esbarra nos preceitos 

contundentes que encontramos nas normas que regem a sociedade anônima, 

principal tipo societário comercial e que está estruturada em um micro-sistema 

normativo inteiramente fora da legislação codificada, tal como disposto no art. 

2º da Lei 6.404/76, cujo conteúdo literal merece ser mais uma vez transcrito:   

Art. 2º.  Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim 
lucrativo , não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. 

          § 1º. Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege 
pelas leis e usos do comércio . 

  

A sociedade anônima ou companhia, segundo a lei, qualquer que seja o 

seu objeto, será, necessariamente, uma empresa de fim lucrativo, possui 

natureza intrínseca mercantil, e sempre estará regulada pelas “leis e usos do 
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comércio”. O legislador do Código de 2002 tentou esconder essa natureza, ou 

seja, a natural e imanente comercialidade das relações empresariais, mas 

deixou o efeito concreto exposto à vista dos intérpretes, que estão a se valer 

dessa disposição normativa explícita de regência das sociedades anônimas 

para defender posição contrária à onda codificadora civilista que recusa a 

natureza mercantil da empresa. 

   A finalidade desta parte do trabalho procura assim apresentar e 

demonstrar as contradições existentes no Código Civil de 2002 no tratamento 

do regime jurídico da empresa mercantil, em especial para questionar o 

processo de codificação do direito civil diante das novas tendências 

descodificadoras, trazendo à discussão esse relevante problema metodológico 

no estudo da Teoria Geral do Direito e do processo legislativo no Brasil. 

 

2.5. O retorno ao problema da autonomia e a constit ucionalização do  
direito comercial 

 

A partir da vigência do Código Civil de 2002, dúvidas foram mais uma 

vez levantadas pela doutrina acerca da possível extinção do direito comercial 

como disciplina jurídica de regulação da atividade empresarial. Desde o Código 

Civil italiano de 1942, discute-se a respeito do problema da autonomia do 

direito comercial, como questão metodológica determinante na fixação das 

linhas dominantes de investigação científica nesse campo.115   

Contudo, partindo da própria disciplina constitucional na esfera da 

competência legislativa, cabe considerar que o art. 22, inciso I, da Constituição 

de 1988, vem a reconhecer, dogmaticamente, o direito comercial como uma 

disciplina jurídica autônoma, dotada de conteúdo normativo específico.  

Para uma determinação inicial do objeto de conteúdo dominantemente 

mercantil que continua sendo regulado pela legislação comercial especial, cabe 
                                                 
115 MARTINS, Fran, Curso de Direito Comercial , op. cit., p. 25. 
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destacar, além de todos os tipos de contratos mercantis em espécie não 

disciplinados pelo Código Civil de 2002, as matérias referentes às sociedades 

anônimas (Lei nº 6.404/76), ao direito da propriedade industrial (Lei nº 

9.729/96), e também da legislação falimentar (Lei nº 11.101/2005).  

De modo bastante elucidativo, destaca REQUIÃO que “será ilusória a 

unificação do direito obrigacional se permanecer a falência como instituto 

especificamente mercantil”. 116 Esta simples observação, agora mais ainda 

reforçada com a vigência da nova Lei de Falências e Recuperação de 

Empresas (Lei nº 11.101/2005), que manteve a natureza estritamente mercantil 

do procedimento falimentar, evidencia que, concretamente, o direito comercial 

não perdeu a sua autonomia científica e normativa em face do novo Código 

Civil.  

Por isso que não deixa de se revelar sempre atual a opinião de 

JOAQUÍN GARRIGUES de que “a construção da teoria da empresa mercantil 

constitui atualmente a nova missão do direito comercial.” 117 É preciso, pois, e 

esta é uma das perspectivas deste estudo, (re)elaborar uma nova base 

conceitual e dogmática para o direito comercial brasileiro, visando não só 

evidenciar o objeto próprio que diferencia o seu conteúdo das demais normas 

de direito comum, mas também repensar a sua estrutura didática para efeitos 

do ensino superior do direito comercial como disciplina autônoma. 

CARVALHO DE MENDONÇA, embasado nas lições de ASQUINI, já 

observara que “a divisão do direito privado em direito civil e direito comercial é 

mais histórica do que científica”.118 Esta realidade sempre resultou, segundo 

ele, da inércia do legislador, que não foi capaz de acompanhar o contínuo 

desenvolvimento das relações jurídicas econômicas, e daí se “formou 

lentamente um grande depósito de usos, costumes e doutrina, que passaram a 

                                                 
116 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , op. cit., vol. 1, p. 23. 
117 GARRIGUES, Joaquín, Tratado de Derecho Mercantil , Revista de Derecho Mercantil, 
Madrid, 1947, tomo I, p. 25. 
118 CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier, Tratado de Direito Comercial Brasileiro , vol. 
1, op. cit., p. 23. 
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ser leis de exceção, e que de leis passaram a ser códigos”.119 De outra parte, o 

direito comercial não tem o seu conteúdo limitado à disciplina da empresa e de 

suas operações, na medida em que abrange outras áreas específicas de 

normatividade, como a sociedade mercantil, o estabelecimento comercial, o 

regime da propriedade industrial, dos títulos de crédito e da falência, como 

destacado por FERRARA.120 

O direito comercial, no curso da sua evolução, separou-se do direito civil 

exatamente em razão da especialidade da sua matéria, da dinamicidade da 

atividade empresarial em comparação com o caráter estático e conservador do 

direito civil. 121 

Além dessa característica diferencial, BULGARELLI distingue a atividade 

comercial da atividade civil a partir dos meios utilizados para a obtenção do 

lucro, finalidade inerente a toda empresa mercantil, acrescentando que a 

disciplina da “produção ou circulação das riquezas, como fenômeno jurídico 

pertence ao campo do direito comercial, que sob esse aspecto é um corpo de 

princípios e normas destinado a regular juridicamente as relações oriundas de 

tais fatos econômicos, e, portanto, autônomo, já que não se confunde com as 

normas elaboradas no âmbito do direito civil”. 122 

Segundo BULGARELLI, são três os princípios específicos que 

caracterizam o direito comercial como uma disciplina autônoma, possuindo 

objeto e método distintos do direito civil:123 

a) princípio da propriedade dinâmica , derivado do modo de aquisição dos 
instrumentos de produção e comercialização; 

                                                 
119 CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier, Tratado de Direito Comercial Brasileiro , vol. 
1, op. cit., p. 23. 
120 FERRARA JR., Francesco, Gli Imprenditori e Le Società , op. cit., p. 19. 
121 Manifestando opinião contrária à unificação do direito privado na Itália, ALFREDO ROCCO 
considera, de modo conclusivo: “Acreditamos, portanto, na existência de princípios gerais do 
direito comercial, ou seja, de normas gerais aplicáveis a todo o campo do direito comercial e só 
a ele, e acreditamos, outrossim, em que o direito comercial, apesar de sua inegável 
fragmentação, se preste a um estudo orgânico e sistemático e, em conseqüência, possa o seu 
conhecimento dar lugar a uma ciência autônoma – a ciência do direito comercial. Somos, 
portanto, pela conexão e não pela confusão, entre a ciência do direito civil e a do direito 
comercial.” (ROCCO, Alfredo, Princípios de Direito Comercial , op. cit., p. 91). 
122 BULGARELLI, Waldirio, Direito Comercial , op. cit., p. 57-58. 
123 BULGARELLI, Waldirio, Direito Comercial , op. cit., p. 58-59. 
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b) princípio da aparência , que resulta da necessidade de segurança da 

atividade mercantil e da prevalência da boa-fé nos negócios de massa; 
 
c) princípio da uniformização normativa , exigível para a realização das 

operações comerciais tanto a nível interno como a nível internacional, 
visando facilitar as operações mercantis.  

 Partindo desses princípios, cabe considerar que a regulação da 

atividade comercial sempre esteve a exigir uma estrutura normativa adaptável 

às constantes mutações do mercado, ao aperfeiçoamento contínuo dos 

sistemas de gerenciamento das empresas e ao desenvolvimento tecnológico 

dos bens de consumo. A concorrência entre as empresas representa o 

elemento motriz principal que impulsiona essa constante evolução, tanto que o 

sistema de direito positivo, desde o final do século XIX, já estabeleceu regimes 

de proteção da liberdade de mercado e de disputa saudável da clientela 

através de mecanismos anti-truste e de repressão à concorrência desleal, 

situação que, salvo raras exceções, não se verifica presente nas relações de 

natureza civil. 

O direito comercial, segundo PAULO ROBERTO ARNOLDI apoiado nas 

lições de FRAN MARTINS, “caracteriza-se pela simplicidade das suas 

fórmulas, pela internacionalidade de suas regras e institutos, pela rapidez de 

sua aplicação, pela elasticidade dos seus princípios e pela necessária 

onerosidade de suas operações”,124 de modo que tais características são 

inteiramente diferentes daquelas que observamos no direito civil solene, formal, 

de regras e princípios estáticos, e que as suas relações nem sempre são 

onerosas. 

Para REQUIÃO, o direito comercial se diferencia do direito civil em razão 

de seus traços peculiares, relacionados ao “cosmopolitismo, individualismo, 

onerosidade, informalismo, fragmentarismo e solidariedade presumida”. 125   

As operações das empresas caracterizam-se como negócios em massa, 

principalmente sob a modalidade da compra e venda mercantil, e se realizam 
                                                 
124 ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo, Teoria Geral do Direito Comercial , São Paulo, 
Saraiva, 1998, p. 17. 
125 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , op. cit., vol. 1, p. 31. 



 DIREITO DE EMPRESA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ANTINOMIAS NO NOVO REGIME DO EMPRESÁRIO E DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

89

repetidamente, em grande velocidade, despidas de maiores rigores formais.126 

A diferenciação entre o modo de execução das atividades comerciais e dos 

negócios civis é flagrante e óbvia a partir de qualquer critério de observação, 

exatamente por conta dos elementos dominantes da profissionalidade, da 

especialidade e da competitividade nas relações mercantis. 127 

O reconhecimento da autonomia do direito comercial não se resume, 

pois, a uma mera análise dos aspectos distintivos entre o conteúdo da matéria 

comercial em contraposição com a matéria civil. Além das diferenças até aqui 

ressaltadas, cumpre considerar os elementos cientificamente destacados como 

inerentes a cada um desses campos de regulação normativa. Nesse contexto, 

além da análise da matéria ou do objeto normativamente disciplinado pelo 

direito comercial, o caráter especializado desse ramo do direito privado assume 

contornos exclusivos, desdobrados em três níveis de autonomia: 

a) autonomia formal ou legislativa , que tem como fundamento dogmático 
a especialidade do direito comercial inserta no art. 22, inciso I, da 
Constituição Federal, cujo comando separador distingue as normas 
comerciais das normas de direito civil; 

 
b) autonomia didática , concernente ao ensino do direito comercial como 

uma disciplina própria, constante dos currículos acadêmicos, separada 
das cadeiras de direito civil. 

 
 

                                                 
126 No tocante ao modo de execução dos negócios mercantis, WALDEMAR FERREIRA 
considera que a “simplicidade na forma e rapidez nas operações constituem, em suma, 
predicado do comércio; e esse é o espírito animador do direito mercantil”, de tal modo que 
“Estaria fora do comércio o negociante que imprimisse aos seus atos e contratos formalismo de 
tabelião e não sentisse a intensidade da vida mercantil contemporânea”, (FERREIRA, 
Waldemar, Tratado de Direito Mercantil Brasileiro , vol. I, A história e a doutrina do direito 
mercantil , Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 2ª edição, 1948, p. 125.  
127 Toda e qualquer organização empresarial deve estar dotada, como requisito essencial de 
funcionamento e sobrevivência no regime concorrencial, de estruturas organizacionais aptas à 
implementação de estratégias comerciais ou industriais compatíveis com as demandas do 
mercado. Sensível a essa realidade, OSCAR BARRETO FILHO assevera: “Não são apenas as 
diferenças de estrutura, de critérios de pesquisa e de método que devem ser consideradas, em 
relação ao tema da autonomia do direito comercial. Pode até acontecer que, formalmente, não 
haja uma diferença estrutural entre um negócio jurídico celebrado para obter o gozo de um 
bem, e outro negócio jurídico visando à obtenção de bens para o mercado, mas, 
substancialmente, há uma diferença fundamental de posições. A satisfação das necessidades 
do mercado exige não só uma organização especializada e diferençada, como reclama uma 
instrumentação técnica e, ainda mais, uma atividade criadora que não existe na vida civil 
comum. Na atividade mercantil, as relações econômicas apresentam-se e são reguladas tendo 
em vista sua atuação dinâmica, não sua posição estática.” (BARRETO FILHO, Oscar, Teoria 
do estabelecimento comercial , op. cit., p. 17-18). 
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c) autonomia científica ou substancial , a qual determina, cientificamente, 
a matéria de um ramo do direito em comparação com os demais, isolando 
o seu conteúdo em razão do seu caráter próprio e original, ainda que 
esteja submetido a uma legislação codificada unificadora; 128 

 

Estando presentes esses três aspectos caracterizadores da autonomia 

em determinado ramo do direito, não há como negar ou recusar a existência de 

uma disciplina própria, especializada e diferenciada do tronco geral. Seja assim 

em razão da sua historicidade, seja em virtude das peculiaridades inerentes ao 

seu objeto normativo, o direito comercial continuará a manter a sua natureza 

distinta do direito civil. 

Com o intuito de ressaltar as principais características distintivas entre o 

direito comercial e o direito civil, PAULO ROBERTO ARNOLDI elaborou o 

seguinte quadro-resumo que destaca, de modo bastante elucidativo, as 

diferenças entre esses dois ramos do direito privado: 129 

DIREITO CIVIL DIREITO COMERCIAL 
Método dedutivo Método indutivo 
Normas estáticas Normas dinâmicas 

Índole conservadora Índole inovadora 
Caráter formal Caráter informal 

Prática de atos isolados Prática de atos em massa 
Onerosidade não presumida Onerosidade presumida 

Regulação nacional Regulação nacional e internacional 

 A primeira e principal diferença, conforme exposto no quadro acima, 

decorre do próprio método do direito civil frente ao direito comercial. As normas 

de direito civil, em especial aquelas constantes do regime codificado, foram 

elaboradas, e assim devem ser interpretadas, segundo o método dedutivo, isto 

é, do geral para o particular. O direito civil, historicamente considerado, sempre 

foi formulado a partir de institutos fundamentais e categorias superiores do 

direito. Assim se pode observar nos conceitos de pessoa, de capacidade 

jurídica, de negócio jurídico, nas relações de propriedade, de família e de 

sucessões. A partir desses institutos e categorias fundamentais, todos os 

demais aspectos das relações jurídicas de ordem civil devem ser apreendidos 

e interpretados. 
                                                 
128 BULGARELLI, Waldirio, Direito Comercial , op. cit., p. 55. 
129 ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo, Teoria Geral do Direito Comercial , op. cit., p. 41. 
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 O método do direito comercial, ao reverso, é indutivo, partindo de 

referenciais particulares, dos usos, costumes e práticas mercantis, para em 

seguida serem definidos e transformados em categorias jurídicas gerais, ou 

seja, nas hipóteses concretas que passarão a constituir regras especiais.130 A 

indução representa não apenas o modelo normal de positivação de condutas 

verificadas na prática, mas o modo de apreensão e interpretação das 

atividades empresariais, fundadas nos princípios da livre empresa, da 

autonomia da vontade e da liberdade de contratação. 

 Outro aspecto distintivo destacado no quadro acima é a natural 

dinamicidade das normas de direito comercial, que vão sendo modificadas, 

atualizadas e adaptadas para fins de regulação de novos tipos de negócios e 

contratos empresariais. Apesar das críticas que sempre foram dirigidas ao 

Código Comercial de 1850, totalmente inapropriado para a regulação da 

atividade comercial no século XX e mais ainda do corrente século XXI, a 

legislação comercial passou a se concentrar em leis especiais que, com o 

decorrer dos anos, superaram em quantidade a disciplina do velho Código do 

Império, de tal modo que o direito comercial passou a ser quase que totalmente 

regulado nessa legislação especial e em microssistemas normativos. 

 Postas essas distinções apontadas pela doutrina dominante como 

caracterizadoras da autonomia do direito comercial, por este possuir um objeto 

próprio, a matéria mercantil, um método diferenciado do direito civil, e ser 

formalmente reconhecido como ramo específico do direito positivo pela 

Constituição da República, dúvidas não deveriam mais remanescer no que se 

refere a essa questão da autonomia. 

 Partindo de uma análise singela, SÉRGIO CAMPINHO entende que a 

nova disciplina do Código de 2002 “não irá alterar a autonomia do Direito 

                                                 
130 O direito comercial é o único ramo do direito que dispõe, ainda que de escassa aplicação, 
de um procedimento próprio de positivação de práticas mercantis na esfera da jurisdição 
administrativa das Juntas Comerciais, denominado de assentamento de usos e práticas 
mercantis, previsto no art. 8º, inciso VI, da Lei nº 8.934/1994, procedimento este que referenda 
a predominância do método indutivo na formação das normas comerciais.  
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Comercial, sob a nova veste do Direito de Empresa, embora tenha ocorrido a 

sua unificação legislativa com o Direito Civil”.131 

 O próprio coordenador do projeto do novo código, MIGUEL REALE, no 

seu discurso proferido por ocasião da sanção presidencial do Código de 2002, 

reconhece que o novo sistema do direito de empresa não implica na supressão 

do direito comercial como disciplina jurídica autônoma. 132 

 Sob o aspecto estritamente dogmático-formal, a autonomia do direito 

comercial tem o seu fundamento de validade na ordem constitucional. Do 

mesmo modo que a moderna doutrina do direito civil evoluiu para uma visão 

sistêmica dos institutos e relações de direito privado a partir da disciplina 

constitucional, demonstra-se plenamente cabível desenvolver uma teoria sobre 

a constitucionalização do direito comercial. Afinal, da mesma maneira que o 

direito civil, o direito comercial tem a sua sede de validade na Constituição, na 

mesma regra positiva constante do inciso I do art. 22 da Lei Maior. 

A teoria da constitucionalização do direito civil foi originariamente 

desenvolvida por PIETRO PERLINGIERI, para quem “o papel unificador do 

sistema, tanto nos seus aspectos mais tradicionalmente civilísticos quanto 

naqueles de relevância publicista, é desempenhado de maneira cada vez mais 

incisiva pelo Texto Constitucional”. 133  

                                                 
131 SERGIO CAMPINHO justifica a autonomia do direito comercial considerando, “A uma, 
porque a Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre as matérias de competência privativa 
da União, ainda se refere autonomamente ao Direito Comercial (art. 22, I). A duas, porque a 
autonomia didática e científica não vem afetada pelo tratamento em um único diploma legal. A 
três, porque a adoção da teoria da empresa não compromete essa autonomia, na medida em 
que ao empresário ao exercício empresarial da atividade econômica se aplica toda legislação 
relativa à atividade mercantil não revogada (Código Civil, art. 2.037)”. (CAMPINHO, Sérgio, O 
Direito de Empresa à luz do novo Código Civil , Rio de Janeiro, Renovar, 4ª edição, 2004, p. 
6). 
132 REALE assim se manifesta textualmente sobre a autonomia do direito comercial: “É 
indispensável ponderar que o novo Código Civil não abrange todo o Direito Privado, mas tão 
somente as questões que emergem da unidade do Direito das Obrigações, como é o caso das 
normas relativas à atividade empresarial, permanecendo, pois, intocável o Direito Comercial 
com a respectiva legislação especial.” (REALE, Miguel, Discurso na cerimônia de sanção do 
novo Código Civil em 10 de janeiro de 2002 , in http://www.miguelreale.com.br). 
133 PERLINGIERI, Pietro, Perfis do Direito Civil – Introdução ao Direito Civ il 
Constitucional , Rio de Janeiro, Renovar, 2ª edição, 2002, p. 6. 
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A partir do momento em que a Constituição vem a regular situações e 

relações jurídicas que antes eram matéria própria do Código Civil, a norma 

geral deixa de ser a lei civil codificada, e essas relações passam a ter como 

fonte formal a própria norma constitucional, fundamento superior de validade 

do sistema de direito positivo. Esse o sentido da perda da centralidade do 

Código Civil, que deixou de ser o estatuto dos direitos individuais 

personalíssimos e da propriedade, para se posicionar como norma de segundo 

grau, que deve manter estreita compatibilidade com a Lei fundamental do 

sistema. 

A Constituição, na teoria de HANS KELSEN, representa um “princípio 

supremo determinando a ordem estatal inteira e a essência da comunidade 

constituída por essa ordem”, e como quer que seja ela definida, a Constituição 

“é sempre o fundamento do Estado, a base da ordem jurídica que se quer 

apreender.” 134 Partindo ainda da idéia da estrutura hierarquizada do 

ordenamento jurídico como uma pirâmide, em cujo ápice encontra-se a 

Constituição, todos os ramos do direito possuem um único e superior 

fundamento de validade, e a vigência e aplicabilidade de suas normas derivam 

dessa relação de supra-infra ordenação, da norma superior para as normas 

inferiores, como assente nas lições de LOURIVAL VILANOVA.135  

No direito positivo brasileiro, a Constituição da República de 1988 elevou 

à categoria de norma constitucional diversos princípios e institutos de garantia 

dos direitos da personalidade, da dignidade da pessoa humana, da função 

social da propriedade e dos contratos e de proteção da família, que são típicas 

relações e situações jurídicas de direito privado. Nesse sentido, considera 

GUSTAVO TEPEDINO que, “diante do novo texto constitucional, forçoso 

parece ser para o intérprete redesenhar o tecido do direito civil à luz da nova 

                                                 
134 KELSEN, Hans, Jurisdição Constitucional , São Paulo, Martins Fontes, 2003, p. 130. 
135 VILANOVA aprofunda, partindo das lições de KELSEN, o significado do princípio da 
continuidade normativa no interior do sistema jurídico, esclarecendo que “uma proposição 
normativa só pertence ao sistema se podemos reconduzi-la à proposição fundamental do 
sistema”, e de tal modo que “cada norma provém de outra norma e cada norma dá lugar, ao se 
aplicar à realidade, a outra norma”, para assim situar a homogeneidade do sistema de direito 
positivo no processo de produção de normas jurídicas a partir de um único fundamento de 
validade. (VILANOVA, Lourival, As estruturas lógicas e o sistema do direito positi vo , São 
Paulo, Revista dos Tribunais, 1977, p. 108-109. 



 DIREITO DE EMPRESA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ANTINOMIAS NO NOVO REGIME DO EMPRESÁRIO E DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

94

Constituição (...), deslocando para a tábua axiológica da Constituição da 

República o ponto de referência antes localizado no Código Civil.” 136  

De modo correlato, a Constituição estabelece, no título da Ordem 

Econômica e Financeira, nos seus artigos 170 a 174, princípios aplicáveis à 

atividade empresarial privada, estando a ordem econômica “fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social” (art. 170). Nos 

incisos desse dispositivo constitucional, encontram-se elencados os 

denominados princípios instrumentais da ordem econômica, e dentre os mais 

importantes podemos destacar os princípios da propriedade privada, da função 

social da empresa, da livre concorrência, da defesa do consumidor e do 

tratamento favorecido às empresas de pequeno porte. 

No campo da proteção da livre concorrência, o § 4º do art. 173 da 

Constituição enuncia que “A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise 

à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 

arbitrário dos lucros”, evidenciando, através de conceitos gerais, práticas que 

deverão ser legalmente vedadas na esfera das atividades empresariais, tal 

como veio a ser regulamentado pela Lei nº 8.884/1994. 

 No título dos direitos fundamentais, o inciso XXIX do art. 5º da 

Constituição procura assegurar aos “autores de inventos industriais privilégio 

temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 

tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico 

do País”. O regime da propriedade industrial, matéria típica do direito 

comercial, hoje regulada pela Lei nº 9.279/1996, igualmente possui, como 

acima referenciado, o seu fundamento de validade no sistema constitucional. 

 O princípio da livre iniciativa ou da livre empresa, justificador da natureza 

capitalista do sistema econômico, encontra-se consagrado como fundamento 

                                                 
136 TEPEDINO, Gustavo, Premissas Metodológicas para a Constitucionalização  do Direito 
Civil , in Temas de Direito Civil , Rio de Janeiro, Renovar, 3ª edição, 2004, p. 13. 
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da própria República no inciso IV do art. 1º da Constituição Federal, bem como 

vem repetido no caput do art. 170 como fundamento da ordem econômica. 137 

 A partir desses referenciais principiológicos e categoriais presentes nas 

normas constitucionais que estabelecem os fundamentos da ordem econômica 

e da atividade empresarial, afigura-se lógico retirar diretamente da Constituição 

positiva o pressuposto de validade de todo o ordenamento de direito comercial 

e da legislação infraconstitucional de regulação da empresa.  

Em qualquer área do direito privado, seja no direito civil ou no direito 

comercial, sempre resultarão das normas superiores da Constituição as 

diretrizes dirigidas ao legislador infraconstitucional e ao intérprete da norma 

aplicável a determinada relação ou negócio jurídico. 138 

A mesma lógica adotada para o deslocamento do centro normativo 

irradiador de princípios e pressupostos para a esfera constitucional, que é 

válida para o direito civil, também se revela apropriada para o direito comercial, 

a partir das normas acima citadas que se dirigem à fixação superior de uma 

disciplina da atividade empresarial no regime da economia de mercado. 

Partindo dessa concepção da constitucionalização do direito comercial, o 

problema da autonomia desaparece como questão a ser discutida, na medida 

                                                 
137 A conexão do princípio da livre iniciativa com outros princípios constitucionais inerentes aos 
direitos fundamentais assim é explicada por PETTER: “A livre iniciativa, ainda, bem 
compreendida, não só substancia alicerce e fundamento da ordem econômica, como também 
deita raízes nos direitos fundamentais, aos quais se faz ínsita uma especial e dedicada 
proteção. Se o caput do art. 5º se encarregou de garantir o direito à liberdade, no viés 
econômico ela ganha contornos mais precisos justamente na livre iniciativa. Pois se é livre o 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão (CF, art. 5º, XIII), esta liberdade compreende 
também a liberdade de se lançar na atividade econômica, sendo então assegurados a todos o 
livre exercício de qualquer atividade econômica (CF, art. 170, parágrafo único).” (PETTER, 
Lafayete Josué, Princípios constitucionais da ordem econômica , São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 163). 
138 No caso do direito civil e das normas civis codificadas, TEPEDINO assim entende a respeito 
da necessidade de se recorrer, em caráter primeiro, à disciplina constitucional, para fins de 
interpretação e aplicação das normas inferiores na regulação das relações privadas: “Daí a 
imprescindibilidade da utilização direta e imediata das normas constitucionais nas relações 
jurídicas privadas, sobretudo quando proliferam cláusulas gerais e conceitos indeterminados, 
próprios da atual técnica legislativa. Do ponto de vista subjetivo, a norma constitucional fixa os 
limites de atuação valorativa do intérprete. Do ponto de vista objetivo, reformula os modelos 
normativos infraconstitucionais utilizados pelo intérprete, construindo-os segundo a axiológica 
constitucional.” (TEPEDINO, Gustavo, O novo e o velho direito civil , in Temas de Direito 
Civil , Tomo II, Rio de Janeiro, Renovar, 2006,  p. 401). 
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em que fica superado inteiramente pela existência de uma fundamentação 

constitucional que estabelece princípios e funções estruturadoras do regime 

econômico, reconhecendo o direito comercial como a disciplina própria e 

especial de regulação da atividade das empresas. 
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CAPÍTULO 3 

A CONCEPÇÃO DA EMPRESA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

SUMÁRIO: 3.1. Conteúdo e conexão histórica do novo regime 
do direito de empresa; 3.2. O processo legislativo do Código 
Civil de 2002; 3.3. A desmercantilização da empresa no novo 
Código; 3.4. Concessões ao caráter comercial dos atos das 
empresas; 3.5. Principais contradições do regime do direito de 
empresa; 3.6. A tentativa de compilação e consolidação de 
normas defasadas no regime do direito de empresa. 

 

3.1. Conteúdo e conexão histórica do novo regime do  direito de 
empresa 

 

 O Código Civil de 2002 introduziu uma nova e diferente concepção na 

normatização da atividade empresarial no Brasil, através do sistema do direito 

de empresa, em substituição ao antigo regime do comerciante e dos atos de 

comércio, que eram disciplinados pelo vetusto e ultrapassado Código 

Comercial de 1850. 

A partir da análise da disposição e do conteúdo das normas do Código 

Civil de 2002, em comparação com o Código Civil de 1916, constatamos que a 

principal inovação do Código, a mais radical das mudanças, refere-se à 

introdução de um novo livro, o Livro II, intitulado “Do Direito de Empresa”. Isto 

porque todos os demais livros e títulos do novo Código reproduzem o conteúdo 

e os institutos tradicionais do sistema civil codificado (Parte Geral, Direito das 

Obrigações, Direito das Coisas, Direito de Família e Direito das Sucessões). 

Dentre as principais mudanças promovidas na regulação da empresa 

pelo novo Código Civil, cumpre destacar as seguintes: 
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a) a revogação de toda a parte primeira do Código Comercial de 1850 (arts. 1º a 
456), cuja matéria passou a ser em regida, parcialmente, pelo Código Civil de 
2002; 

 
b) a unificação parcial de institutos e conceitos tradicionais e históricos do 

direito comercial, como as matérias relativas às sociedades mercantis, aos 
títulos de crédito e aos contratos e obrigações, com sua incorporação, 
também parcial, ao novo Código; 

 
c) a supressão da dicotomia ou distinção entre atividade comercial ou mercantil 

e atividade civil, com a finalidade de submeter todas as atividades 
econômicas privadas à regulação pelas normas gerais do direito civil, daí 
resultando a conseqüente tentativa de contestação da autonomia didática e 
científica do direito comercial. 

 

Sob o ponto de vista metodológico, na opinião de GUSTAVO 

TEPEDINO, são duas as principais características que podemos extrair do 

novo Código Civil: “1. Unificação do direito das obrigações; 2. A adoção da 

técnica das cláusulas gerais, ao lado da técnica regulamentar, como resultado 

de um processo de socialização das relações patrimoniais, introduzindo-se no 

direito codificado a função social da propriedade privada e da atividade 

contratual”. 139  

Apesar da referência a esse processo de socialização das relações 

patrimoniais,140 em todo o livro do Direito de Empresa não existe nenhuma 

menção, direta ou indireta, à função social da atividade empresarial, apesar 

desse princípio constar da Constituição de 1988 (art. 170, III) como um dos 

princípios fundamentais da ordem econômica.  

 Em termos materiais, ou seja, de conteúdo, as normas reguladoras da 

empresa contidas no novo Código modificaram, significativamente, os 

conceitos e institutos aplicáveis às atividades empresariais, que antes eram 

disciplinadas pelo Código Comercial de 1850 e pela legislação comercial 

complementar. Todavia, uma grande parte das disposições normativas 

                                                 
139 TEPEDINO, Gustavo, Crise de fontes normativas e técnica legislativa na  parte geral do 
Código Civil de 2002 , op. cit., p. 6.  
140 A referência à socialização das relações patrimoniais consta, por exemplo, no art. 421 do 
Código, ao se referir à função social do contrato, assim como no parágrafo único do art. 1.228, 
que trata da função social da propriedade. 
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relativas ao direito de empresa constantes do Código Civil de 2002, representa, 

como será observado neste trabalho, mera reprodução ou adaptação de 

normas anteriores, que se encontravam dispersas em várias leis.  

Assim, sem embargo, sob o aspecto material, o novo Código Civil 

também se destacou pelo fato de haver consolidado, em um único diploma 

legal, institutos, conceitos e regras de direito comercial de há muito conhecidos 

e tratados pela doutrina e pela jurisprudência do nosso país. Sob esse aspecto, 

foram poucas e superficiais as inovações inseridas no regime codificado. 

 Do ponto de vista formal, o Código de 2002 introduziu alterações 

profundas na concepção jurídica em voga, ou seja, no método de abordagem 

do fenômeno empresarial no âmbito do direito brasileiro. A questão formal diz 

respeito ao modo como a empresa deve ser concebida e regulada no nosso 

ordenamento de direito positivo.  

Todavia, tais inovações não se limitaram, apenas, à figura da empresa, 

mas de toda a atividade empresarial e do modo como essa atividade até então 

era regulada pelo direito comercial, ao introduzir, no Brasil, um sistema voltado 

à unificação de institutos e conceitos do direito privado. Esta nova disciplina 

reproduz, ainda que de modo parcial ou incompleto, a concepção subjetivista 

do direito de empresa constante do Código Civil Italiano de 1942. 

Além do mais, esse aparentemente inovador regime jurídico do direito de 

empresa foi positivado em nossa legislação de modo artificial, sem respeitar as 

bases históricas, culturais e a longa formação consuetudinária do direito 

comercial brasileiro, ao copiar, de modo quase literal, conceitos, regras e 

princípios importados do sistema italiano de 1942.  

Cabe inicialmente ressaltar que o Código italiano de 1942 foi moldado 

sob outra base deontológica, formado em distinta realidade histórica, ideológica 

e sócio-econômica, e que se revela, como deverá ser demonstrado adiante, 

totalmente inapropriado para reger as atividades empresariais no nosso 

ordenamento jurídico, especialmente na atual era da globalização.  
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 O Código Civil italiano de 1942 foi promulgado em um período marcado 

pelo maior conflito bélico da história da civilização em todos os tempos, a 

Segunda Guerra Mundial, provocada pela Alemanha nazista, e apoiada pelos 

demais países do Eixo, como a própria Itália e o Japão.  

Na Itália dominada pelo regime fascista de BENITO MUSSOLINI desde 

1923, o Código Civil de 1942 tinha como objetivo e interesse principal reunir e 

unificar, em um único corpo legislativo, todas as atividades econômicas 

desempenhadas pelas pessoas, sociedades e entidades privadas, e que 

deveriam ser, assim, controladas pelo Estado fascista.  

Como produto dessa concepção totalitária, nasceu o Código Civil da 

Itália em 1942, que teve por finalidade principal submeter à tutela estatal todas 

as atividades de natureza civil, comercial e também trabalhista manifestadas na 

esfera econômica, estando a atividade trabalhista contida no chamado Libro del 

Lavoro. O Libro del Lavoro veio a abranger, dentro da sua regulação, as 

atividades empresariais, colocando o empresário na condição de empregado 

ou servidor do Estado, antes de reconhecer a sua independência e autonomia 

como detentor de capital especulativo dirigido a projetos de investimentos 

produtivos. 

Na verdade, a doutrina de direito comercial na Itália, após a célebre 

retratação de CESARE VIVANTE, posicionou-se a favor da manutenção de um 

sistema codificado especializado para regular a atividade empresarial, 

rejeitando a unificação do direito privado, por não reconhecer no sistema 

unificado a devida resposta às demandas emergentes e sempre variáveis e às 

exigências negociais das empresas mercantis. 141 

Como ponto em comum, os principais juristas italianos passaram a 

discutir a reforma do Código Comercial de 1882 com a finalidade de 

modernizar os seus institutos em face da contínua evolução das relações 

                                                 
141 Na opinião de FERRARA, a empresa é por essência um ente comercial, que deve ser 
regulada por um regime próprio, de natureza mercantil, assim justificando o seu entendimento: 
“Commercio non è soltanto lo scambio, bensì l’organizzazione per lo scambio. Non si ha vero 
commercio ladove manchi l’impresa o, rispettivamente, l’azienda”. (FERRARA JR., Francesco, 
Gli Imprenditori e Le Società , Milano, Giuffrè, 13ª edizione, 2006, p. 13). 
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mercantis e das atividades das empresas. Foram criadas, então, duas 

comissões revisoras do Código de 1882, uma tendo à frente o próprio 

VIVANTE, instituída em 1922, e outra presidida pelo Senador MARIANO 

D’AMELIO, nomeada por decreto real de 1925.  

Ambas as comissões revisoras partiram da mesma concepção dualista, 

ao reconhecer a plena autonomia científica e metodológica do direito comercial. 

A concepção objetivista dos atos de comércio foi mantida, sendo atribuída à 

empresa, todavia, como organização, uma importância destacada. Esta 

posição seguia a nova tendência doutrinária do início do século XX, 

especialmente aquela resultante das lições de LORENZO MOSSA.142 De 

acordo com MOSSA, a atividade comercial assume maior relevo quando é 

estruturada e organizada a partir da idéia de empresa, constituindo as 

empresas centros econômicos dotados de individualidade, de tal modo que 

essas organizações produtivas passaram a exigir um regulamento mais 

específico e apropriado, inclusive por representar uma instituição de destacado 

interesse social. 143  

A empresa vem assim a ser reconhecida, pela doutrina italiana, como 

uma organização, a partir da qual se processam os atos mercantis, dotada de 

especialidade e de características próprias, passando a ser diferenciada da 

antiga figura do comerciante, que prevalecia na codificação do século XIX. 

Como elemento da empresa, a doutrina passa a definir os contornos de um 

novo conceito, o de estabelecimento comercial (azienda ou patrimonio 

aziendale), que exprime o modo como o empresário organiza os seus fatores 

de produção para o alcance de resultados econômicos.  

O Código Italiano unificado de 1942 não refletia, pois, a tendência 

doutrinária da época, que considerava passível de unificação, apenas, o direito 

das obrigações, mas não os institutos, conceitos e processos especializados do 

                                                 
142 MOSSA, Lorenzo, I problemi fondamentali del diritto commerciale , 1926, apud 
FERRARA JR., Francesco, Gli Imprenditori e Le Società , op. cit.,  p. 12.  
143 FERRARA JR., Francesco, Gli Imprenditori e Le Società , op. cit.,  p. 13. 
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direito mercantil. 144 A elaboração do Código de 1942 não seguiu os projetos 

elaborados pelas comissões presididas por VIVANTE e D’AMELIO, mas foi 

desenvolvido por uma comissão ministerial nomeada, em 1940, por BENITO 

MUSSOLINI, com a clara intenção de impor, sobre as atividades econômicas 

privadas, as necessidades intervencionistas do Estado fascista em época de 

esforço de guerra. 145  

A antinomia inicial que se revela latente no regime do direito de empresa 

adotado pelo Código Civil de 2002, além dele seguir um modelo influenciado 

pelo regime totalitário fascista, é que esse Código entrou em vigor superado, 

inclusive, pela própria e natural evolução legislativa subseqüente, considerando 

que o seu projeto, enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional em 

1975, foi aprovado somente após 27 anos de tramitação.  

Sob este aspecto, outro problema que se destaca é que, durante a longa 

tramitação do projeto do Código Civil no Congresso Nacional, durante quase 

três décadas, poucas foram as emendas de atualização apresentadas ao livro 

do Direito de Empresa, necessárias para adequar as suas normas aos novos 

princípios reformadores da Constituição de 1988 e da novel disciplina da ordem 

econômica (CF, artigos 170 a 174). 

Além da própria defasagem histórica e cultural de 60 anos entre o 

Código Civil italiano de 1942 e o Código Civil brasileiro de 2002, observa-se 

que o nosso código já nasceu desconectado em razão, por exemplo, dos 

modernos meios e procedimentos de contratação no comércio eletrônico, e que 

dominam significativa parte dos negócios do mercado na atualidade. Mas não é 

só, pois essas críticas da desatualização legislativa, algumas delas não 

                                                 
144 Observa LOTUFO, quanto à inspiração do Código Italiano de 1942: “O Código Italiano de 
1942 foi elaborado no período do fascismo de Mussolini, portanto, um Código voltado para a 
produtividade, para a produção em larga medida, mas sem qualquer referência ao valor 
fundamental do ser humano. O centro de toda aquela necessidade social, de toda aquela 
doutrina elaborada se deu no Projeto de Código Italiano, transformando tudo quanto possível 
em regras à produtividade. Tudo girava em torno da produtividade em benefício do Estado.” 
(LOTUFO, Renan, Da oportunidade da Codificação Civil e a Constituiç ão, em O Novo 
Código Civil e a Constituição, Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2006, p. 17). 
145 FERRARA JR., Francesco, Gli Imprenditori e Le Società , op. cit., p. 13. 
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pertinentes, foram objeto de acirradas contestações e comentários de juristas à 

época da promulgação do novo Código Civil.  

E, nesse longo período de tramitação do Código, várias áreas de 

conhecimento especializado do direito comercial evoluíram autonomamente, a 

exemplo da legislação das sociedades anônimas (Lei nº 6.404/76), de defesa 

da concorrência (Lei nº 8.884/94), do registro de empresas mercantis (Lei nº 

8.934/94), do regime da propriedade industrial (Lei nº 9.279/96), assim como 

de diversos tipos de contratos mercantis, como os de arrendamento mercantil 

(Lei 6.099/1974) e de franquia empresarial (Lei 8.955/94), hoje dois dos 

principais tipos contratuais utilizados para a regulação das relações mercantis 

das empresas produtoras e distribuidoras de bens e serviços.  

Assim, toda essa normatividade anterior à vigência do Código de 2002 

revela-se bem mais atual, mais moderna e adaptável às necessidades 

contemporâneas das empresas privadas do que a nova lei codificada. Nesse 

sentido temporal relativo à legislação superveniente, o direito de empresa 

regulado pelo Código Civil de 2002 representa, portanto, uma legislação 

defasada diante da evolução do direito comercial das últimas décadas. 

 Partindo dessa constatação resultante da análise comparativa e das 

dificuldades iniciais decorrentes da aplicação das normas do novo Código Civil 

no âmbito do direito de empresa, a presente dissertação tem como objetivo 

explorar essas antinomias carreadas para o nosso sistema de direito positivo 

pela nova legislação codificada, buscando, assim, colaborar para a construção 

científica de um discurso crítico das modificações introduzidas. 

 

 

 

 

 



 DIREITO DE EMPRESA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ANTINOMIAS NO NOVO REGIME DO EMPRESÁRIO E DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

104

3.2. O processo legislativo do Código Civil de 2002  

 

O projeto original do Código Civil de 2002 é fruto da elaboração de uma 

comissão de juristas de renome, formada no ano de 1969 e assim instituída por 

ato do então Ministro da Justiça ALFREDO BUZAID, denominada Comissão 

Revisora e Elaboradora do Código Civil, coordenada pelo jusfilósofo 

conservador MIGUEL REALE. Nessa comissão, foram designados, como 

relatores responsáveis por cada uma das partes do novo Código, JOSÉ 

CARLOS MOREIRA ALVES (Parte Geral), AGOSTINHO ALVIM (Direito das 

Obrigações), SYLVIO MARCONDES MACHADO (Direito de Empresa), 

ERBERT CHAMOUN (Direito das Coisas), CLÓVIS DO COUTO E SILVA 

(Direito de Família) e TORQUATO CASTRO (Direito das Sucessões). 146 

A comissão constituída para a elaboração do anteprojeto do novo 

Código Civil adotou como base teórica e conceitual o próprio Código Civil de 

1916, e aproveitou as contribuições derivadas de projetos anteriores de 

reforma legislativa para a elaboração de um Código de Obrigações, redigido 

em 1965 pelos juristas OROSIMBO NONATO, CAIO MÁRIO DA SILVA 

PEREIRA, SYLVIO MARCONDES, ORLANDO GOMES, THEÓPHILO DE 

AZEREDO SANTOS e NEHEMIAS GUEIROS, 147 bem como um anteprojeto 

de Código Civil, de 1963, de autoria de ORLANDO GOMES. 148 

Após sucessivas versões apresentadas e discutidas pela Comissão 

Revisora e Elaboradora do Código Civil entre os anos de 1970 e 1974, a 

proposta final do projeto foi encaminhada ao Congresso Nacional, em 

exposição de motivos assinada pelo então Ministro da Justiça ARMANDO 

FALCÃO e aprovada pelo Presidente General ERNESTO GEISEL, sendo 

publicada no Diário do Congresso Nacional, em uma sexta-feira, 13, do mês de 

                                                 
146 REALE, Miguel, Exposição de Motivos do Projeto do Código Civil , Diário do Congresso 
Nacional, I, Suplemento B, 13.06.1975, p. 107. 
147 ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, Comissão de Estudos Legislativos do Ministério da Justiça 
e Negócios Interiores, Projeto de Código das Obrigações , Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1965. 
148 REALE, Miguel, Exposição de Motivos do Projeto do Código Civil , Diário do Congresso 
Nacional, Seção I, Suplemento B, 13.06.1975, p. 109. 
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junho do ano de 1975, quando iniciou a sua tramitação na Câmara dos 

Deputados sob a forma do Projeto de Lei nº 634/75.  

Desde a sua recepção na Câmara dos Deputados, o projeto do novo 

Código Civil foi relegado a segundo plano, e pouca atenção mereceu dos 

parlamentares.149 Tanto assim que, após o encerramento do prazo para 

apresentação de emendas, em 26.09.1975, o projeto permaneceu paralisado 

por quase 8 anos, sem qualquer procedimento de discussão, até o mês de abril 

de 1983. E, nesse período, diante da paralisação do projeto por longo tempo, o 

Deputado FERNANDO COELHO (MDB-PE) veio, inclusive, a requerer, em 

13.06.1979, perante a Mesa da Câmara, o arquivamento do projeto do Código 

Civil e a dissolução da Comissão Especial constituída para a sua apreciação. O 

argumento para o arquivamento do projeto do Código Civil era de que ele se 

apresentava defasado diante da nova realidade política e social brasileira, 

principalmente por ser resultado de proposta encaminhada ao Congresso 

Nacional sob os auspícios de um governo ditatorial. 

Apenas no mês de junho de 1983, foram retomadas as discussões do 

projeto do Código Civil na Câmara dos Deputados, agora sob a coordenação 

do Deputado ERNANI SÁTYRO (PDS-PB), seu novo relator. Após a análise e 

breve discussão das emendas apresentadas no ano de 1975, a Câmara dos 

Deputados aprovou, na sessão realizada em 09.05.1984, a redação do projeto 

do novo Código Civil, sendo o projeto então enviado ao Senado Federal. 

 No Senado da República, o projeto do Código Civil tomou o número 

118/1984, sendo designado como Relator Geral o Senador MURILO BADARÓ 

(PDS-MG). De 1984 a 1989, ou seja, por mais de 5 anos, o projeto 

                                                 
149 No início da tramitação do Projeto do Código Civil na Câmara dos Deputados, apesar do 
pouco interesse demonstrado pelos parlamentares no encaminhamento do projeto, a Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados realizou uma série de palestras e conferências com os 
membros da Comissão Revisora e Elaboradora do Código Civil e com os principais juristas do 
país, havendo participado dessas sessões: MIGUEL REALE (05.08.1975), CAIO MÁRIO DA 
SILVA PEREIRA e EBERT VIANNA CHAMOUN (06.08.1975), CLÓVIS DO COUTO E SILVA 
(07.08.1975), ALFREDO LAMY FILHO e JOSÉ LUIS BULHÕES PEDREIRA (12.08.1975), 
RUBENS REQUIÃO (13.08.1975), TORQUATO CASTRO (14.08.1975), JOSÉ CARLOS 
MOREIRA ALVES (19.08.1975), FÁBIO KONDER COMPARATO (21.08.1975), PHILOMENO 
JOAQUIM DA COSTA (03.09.1975) e EGBERTO LACERDA TEIXEIRA (04.09.1975), in 
http://www2.camara.gov.br/proposicoes/PL63475. 
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permaneceu sem nenhum andamento no Senado, e apenas em 24.08.1989 a 

Comissão Temporária destinada à sua apreciação foi reinstalada, com a 

designação do Senador WILSON MARTINS (PDS-MS) como Relator Geral. 

 Em virtude da paralisação do projeto no Senado Federal por vários 

anos, sem que a comissão responsável promovesse qualquer 

encaminhamento, o projeto do Código Civil voltou a ser arquivado, agora pela 

Mesa do Senado, em 17.12.1990. Graças a gestões políticas resultantes da 

instalação de uma nova legislatura, o projeto foi desarquivado pela Mesa em 

19.06.1991, sendo reconstituída a comissão especial e designado Relator 

Geral o Senador JOSAPHAT MARINHO (PMDB-BA). 

 Somente após decorridos quase 4 anos, em 11.04.1995, foi reaberto o 

prazo para a apresentação de emendas pelos senadores, oportunidade em que 

se aproveitou para se promover a compatibilização parcial do projeto do 

Código Civil diante das profundas mudanças inseridas na legislação de direito 

privado pela Constituição da República de 1988, notadamente na Parte Geral e 

no Direito de Família. Após a apreciação das emendas, o Relator Geral, 

Senador JOSAPHAT MARINHO apresentou o seu parecer final em 05.11.1997, 

e nas sessões de 26.11.1997 e 12.12.1997, o projeto foi discutido e aprovado 

pelo plenário do Senado Federal, e devolvido à Câmara dos Deputados. 

 Com a instalação da nova legislatura no ano de 1999, o Deputado 

Federal RICARDO FIÚZA (PFL-PE) tomou a iniciativa de assumir a relatoria da 

tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, para fins de aprovação das 

emendas inseridas no Senado. A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 

criou, então, uma Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre as 

emendas inseridas no projeto do Código Civil pelo Senado Federal, de modo a 

dar prosseguimento à tramitação do projeto. O próprio Deputado RICARDO 

FIÚZA veio a ser designado relator do projeto na Comissão Especial, sendo 

esta comissão investida de poderes de revisão e de adaptação do projeto aos 

princípios e normas da Constituição da República de 1988. 
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 A Comissão Especial recebeu, desse modo, atribuições para apreciar as 

emendas aprovadas pelo Senado Federal, bem como para promover emendas 

de ajustes e de revisão ao texto. 150 

Com efeito, o relatório final da Comissão Especial não se limitou a 

promover meras adequações constitucionais e legais ao texto aprovado pelo 

Senado Federal, mas inseriu várias modificações de fundo e de forma em 

diversos artigos do projeto. Somente na parte do Livro II – Direito de Empresa, 

em comparação com o projeto aprovado no Senado, foram modificadas 35 

normas do código, entre artigos e parágrafos, sendo que algumas dessas 

modificações implicaram em uma nova adjetivação para o regime do registro 

de empresas, entrando em contradição com o espírito inicial do projeto, que 

visava afastar da atividade empresarial a sua intrínseca natureza mercantil. 151 

No dia 06.12.2000, a Comissão Especial aprovou o parecer do Relator 

Geral Deputado RICARDO FIÚZA. 152 Com a aprovação do relatório final, o 

projeto seguiu para discussão e apreciação em plenário. Em 12.12.2000, 

                                                 
150 O Relator Geral do projeto nessa etapa final, Deputado RICARDO FIÚZA, assim se 
pronunciou sobre o trabalho realizado nessa fase: “A despeito de seus ponderáveis e sólidos 
argumentos, a corrente contrária à codificação e favorável a reformas parciais é opção já 
vencida, na medida em que a aprovação do projeto de reforma total terminou consagrando a 
tese prevalecente, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Constitucional e regimentalmente 
portanto, nosso dever se circunscreveu à manifestação relativa às 331 emendas do Senado ao 
texto acolhido por esta Casa e às adequações constitucionais e legais do texto, dentro dos 
limites fixados pela Resolução 01/2000 do Congresso Nacional.” (FIÚZA, Ricardo, Relatório 
Final ao Projeto de Lei 634/1975 , Comissão Especial da Câmara dos Deputados, in 
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/303077.htm, acesso em 22.02.2006). 
151 Dos 230 artigos do Livro do Direito de Empresa, o parecer final do Relator Deputado 
RICARDO FIÚZA introduziu modificações em 35 disposições normativas, constantes dos 
seguintes artigos: Art. 967; Art. 968, § 1º; Art. 969 e parágrafo único; Art. 971; Art. 976; Art. 
979; Art. 980; Art. 984; Art. 990; Art. 1.011, § 1º; Art. 1.013 e § 1º; Art. 1.014; Art. 1.052; Art. 
1.058; Art. 1.059; Art. 1.061; Art. 1.066, § 2º; Art. 1.075, § 2º; Art. 1.084, § 3º; Art. 1.085, 
parágrafo único; Art. 1.088; Art. 1.093; Denominação do Capítulo VIII e art. 1.097; Art. 1.098, 
inciso I; Art. 1.099; Art. 1.129; Art. 1.144; Art. 1.150; Denominação do Capítulo II e Art. 1.155; 
Art. 1.164; Art. 1.167; Art. 1.168; Art. 1.174 e parágrafo único; Art. 1.181; Art. 1.192, parágrafo 
único.  
152 A Comissão Especial aprovou, sem qualquer modificação e por unanimidade, o parecer final 
do Relator Deputado RICARDO FIÚZA, o qual introduziu um total de 59 emendas, alterando a 
redação do projeto originário do Senado Federal, sendo essas emendas numeradas de 01 a 
03, 14, 85, 135, 136, 160 a 164, 167, 168, 170, 178 a 180, 182 a 184, 187, 188, 190, 193, 195, 
196, 198 a 200, 202, 204, 207 A 210, 213, 215, 217, 219, 222 a 225, 227 a 230, 232 a 234, 
243, 245, 249 a 251, 273, 274, 278, 283, 297 e 300 (RESOLUÇÃO 01/2000-CN), o que 
demonstra que o Relator Geral, nessa fase final, deteve poderes para alterar, de modo 
significativo, vários artigos do projeto (in http://www2.camara.gov.br/proposicoes, acesso em 
22.02.2006). 
). 
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iniciou-se a discussão, em primeiro turno, do projeto pelo plenário da Câmara 

dos Deputados, mas apenas na sessão realizada em 15.08.2001 é que 

ocorreram os principais debates e a aprovação das emendas constantes do 

relatório final. Sendo rejeitadas algumas emendas apresentadas ainda na fase 

de aprovação pelo Senado Federal, o projeto do Código Civil retornou à 

Comissão Especial, e somente em 06.12.2001 foi novamente submetido ao 

plenário e aprovada a sua redação final. No dia 12.12.2001, a Mesa da Câmara 

encaminhou o projeto à sanção presidencial, encerrando uma fase de 

tramitação legislativa que durou 27 anos. 

Em solenidade realizada no Palácio do Planalto, tendo como convidado 

de honra o Professor MIGUEL REALE, que proferiu o discurso principal, o novo 

Código Civil foi sancionado, em 10.01.2002, pelo Presidente FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO, tomando a forma da Lei nº 10.406/2002. 

 Dos 27 anos em que demorou a sua tramitação, durante quase 15 anos 

o projeto do novo Código Civil ficou totalmente paralisado e esquecido nos 

escaninhos do Congresso Nacional. Ao que se constata por esse fato, a 

maioria dos parlamentares não demonstrou grande interesse na conclusão de 

um projeto elaborado sob a égide de um regime constitucional ultrapassado e 

moldado no período da ditadura militar. 

 Com efeito, a gênese de inspiração conservadora prevalente no projeto 

original do Código Civil, não obstante o saber jurídico e o brilhantismo dos 

juristas que integraram a comissão responsável pela elaboração do projeto, 

decerto contribuiu para prejudicar e desmobilizar a corrente teórica que 

defendia a revisão do Código de 1916, originário de projeto do jurista CLOVIS 

BEVILACQUA, mas inspirado em uma realidade superada da sociedade pré-

industrial brasileira e ainda recém saída de uma atrasada economia de base 

escravocrata.  

No campo da Ciência do Direito, ao final da década de 1970, 

encontrava-se em plena efervescência o movimento pela descodificação do 

direito civil, fruto de profundos debates em congressos de civilistas realizados 
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em Roma (1979) e Caracas (1982). 153 E essa tendência que não entendia 

mais justificável, no atual momento histórico, uma nova codificação do direito 

privado, tornou-se a principal corrente crítica do Código Civil de 2002. 

 

3.3. A desmercantilização da empresa no Código de 2 002 

 

A adoção do regime do direito de empresa no Brasil decorreu de pura 

elaboração legislativa, e não resultou de nenhuma construção histórica, cultural 

ou consuetudinária no âmbito da nossa experiência jurídica. Sob a perspectiva 

histórica do atual momento, a tendência natural da política legislativa deveria 

resultar na revogação do Código Comercial de 1850, diploma legal que se 

apresentava defasado diante da radical evolução da economia verificada desde 

o final do século XIX, e sua substituição por microssistemas legislativos de 

direito mercantil. 

O projeto do Código de 2002, como explicado inicialmente, teve por 

objetivo inicial unificar o direito das obrigações no nosso sistema de direito 

positivo, a partir dos precedentes do Código das Obrigações da Suíça de 1881 

e do Código Civil italiano de 1942.  

O próprio modo de concepção do projeto, sob a idéia de unificação do 

direito das obrigações, representa uma construção estritamente racionalista do 

direito, extraída de outros sistemas dogmáticos europeus. Esse modo de 

construção normativa, a partir de conceitos amplos e institutos gerais, de 

formulações teóricas que guardam raízes no direito romano, representa a 

marca característica da elaboração dogmática do direito civil. Todavia, o direito 

comercial sempre se apresentou, ao longo dos séculos, como um ramo 

especializado do direito privado formulado e construído a partir dos usos e 

                                                 
153 GOMES, Orlando, O problema da codificação , Revista da Academia Brasileira de Letras 
Jurídicas, op. cit., p. 17. 
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costumes mercantis, que desde o século XVI passaram a ser positivados no 

direito estatal.  

Sem embargo, a praxis mercantil, a ars mercatorum, sempre formaram a 

base consuetudinária sobre a qual as leis comerciais foram sendo 

paulatinamente moldadas. Raras são as instituições do direito comercial que 

tiveram sua origem na pura elaboração legislativa. A sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada é um dos poucos exemplos dessa idealização dos 

juristas no processo legislativo de base racionalista. 154  

A experiência jurídica brasileira foi toda ela moldada a partir do Código 

Comercial da França de 1807, do Código Comercial de Portugal de 1833 e do 

nosso Código Comercial de 1850, tomando por base a concepção subjetivista 

do comerciante, compatibilizada com a concepção objetivista dos atos de 

comércio, mas respeitando a origem marcantemente consuetudinária 

decorrente dos usos e práticas do comércio.  

A especialização da matéria mercantil, não como atividade exclusiva dos 

comerciantes, mas dos negócios comerciais, sempre representou a base 

dogmática do nosso direito comercial, sendo a empresa mera expressão 

moderna designativa do exercício dessa atividade. A transmutação dessa base 

dogmática para o direito de empresa, inserida no nosso direito positivo pelo 

Código Civil de 2002 não decorreu de nenhuma formação consuetudinária, 

nem tampouco é fruto de qualquer experiência acumulada, mas resulta de 

simples inserção artificial e racionalista de uma base normativa tomada 

emprestada do direito italiano.  

A concepção do direito de empresa adotada pelo novo Código Civil foi 

elaborada e desenvolvida pela doutrina jurídica a partir de um movimento 

teórico que propugnou pela unificação do direito das obrigações. O principal 

trabalho doutrinário que formulou as bases conceituais para a unificação do 

direito das obrigações no campo mercantil foi, sem dúvida, obra do grande 

                                                 
154  BULGARELLI, Waldirio, Sociedades Comerciais , São Paulo, Atlas, 10ª edição, 2001, p. 
117. 
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jurista italiano CESARE VIVANTE.155 Segundo VIVANTE, o direto comercial 

alargou-se de tal modo, abrangendo as mais variadas relações econômicas, 

que veio ele a se converter em um direito comum, e não mais poderia 

representar um direito exclusivo da classe comercial, ou seja, dos 

comerciantes, como era na sua origem corporativa medieval.  

Diante do aumento considerável da atividade comercial na vida 

econômica ao final do século XIX, entendeu VIVANTE que tal situação estava 

provocando uma excessiva e incômoda autonomia do direito comercial diante 

do direito civil, quando, na sua concepção, o direito civil, por ser o repositório 

dos fundamentos e princípios gerais do direito privado, deveria, sempre, ser 

considerado como a base conceitual do direito comercial. E a existência de 

dois códigos, o civil e o comercial, representava, de fato, para VIVANTE, uma 

dificuldade adicional para a regulação das atividades econômicas, que ficavam 

vinculadas, nesse contexto, a duas ordens normativas.  

Cabe considerar, contudo, que o movimento pela unificação do direito 

privado significava, na verdade, uma reação dos civilistas contra um processo 

denominado de “comercialização do direito civil”, tendência histórica que se 

observou nos países europeus ao final do século XIX.156 Como então foi 

constatado, o direito comercial, em virtude da própria dinamicidade e 

multiplicidade das atividades mercantis, estava abarcando tipos negociais que 

até então e tradicionalmente, eram disciplinados pelo direito civil. Essa reação, 

movida, não pelo instinto de sobrevivência teórica, mas pela necessidade de 

afirmação do direito civil como um direito histórico e cientificamente superior, é 

que na verdade fomentou o movimento anti-mercantilista, o qual culminou com 

as experiências dogmáticas de subordinação, ainda que parcial, da atividade 

comercial à disciplina civilista no sistema normativo italiano.  

                                                 
155 VIVANTE, Cesare, Per un codice unico delle obligazioni , Archive Giuridici, XXXIX, 1888, 
apud ROCCO, Alfredo, Princípios de Direito Comercial , op. cit., p. 74-75. 
156 A expressão comercialização do direito civil, como observado por OSCAR BARRETO 
FILHO, foi pela primeira vez empregada por RIESSER, todavia foi divulgada e assim passou a 
ser mais intensamente referida a partir da obra de GEORGES RIPERT, Traité Elementaire de 
Droit Commercial (BARRETO FILHO, Oscar, Teoria do Estabelecimento Comercial , op. cit., 
p. 8)  
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Não obstante, o Código Civil italiano de 1942, mesmo realizando a 

unificação do direito das obrigações em um único diploma legal, manteve e 

continuou reconhecendo a natureza mercantil das atividades econômicas 

desempenhadas pelos comerciantes e pelas sociedades comerciais. A 

unificação da parte obrigacional do direito privado no Código italiano de 1942 

foi promovida, destarte, respeitando a natureza mercantil das atividades 

desempenhadas pelas empresas dedicadas a esse específico objeto.  

Nesse sentido, constata-se que o art. 2.195 do Código Civil italiano, de 

modo expresso, classifica os diversos tipos de empresa de acordo com o seu 

objeto, relacionando e fazendo menção às empresas industriais, empresas de 

intermediação para a circulação de bens, empresas de transporte, empresas 

bancárias e empresas de seguros, exemplos característicos de exploração de 

atividades historicamente classificadas como comerciais. 

No art. 2.220, o Código italiano de 1942 distingue os tipos de sociedade 

a partir da natureza da atividade objeto da empresa, ao enunciar: 

Art. 2.200 – Società  - Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel 
registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei 
Capitolo III e seguenti del Titolo V e le società cooperative (2511 e seguenti), 
anche se non esercitano un'attività commerciale.  

O Código Civil brasileiro de 2002, por sua vez, não define nenhuma 

atividade econômica privada como sendo de natureza comercial ou mercantil. 

A princípio, toda adjetivação funcional designativa da atividade mercantil ou 

comercial foi banida pelo novo Código, que adotou uma posição muito mais 

radical e estereotipada do que aquela empregada pela sua fonte material de 

origem. Essa injustificável esterilização conceitual representa mais um motivo 

que vem provocando dificuldades quase intransponíveis de compatibilização 

teórica do regime de empresa com o sistema mercantilista, que continuará 

subsistindo na legislação extravagante ao Código Civil. 

No regime do Código Comercial de 1850, o comerciante e a sociedade 

comercial dedicavam-se ao exercício da mercancia (C.Com., art. 4º), como 

atividade econômica preponderante. A idéia de mercancia deriva do próprio 
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objeto comercializável, a mercadoria, considerada basicamente como bem 

móvel, típico do contrato de compra e venda mercantil (C.Com., art. 191).  

No processo evolutivo do direito comercial, a definição do seu objeto 

material sempre esteve relacionada com a finalidade mercantil da atividade 

econômica. Em um primeiro momento histórico, essa concepção era 

subjetivista porque centrada na figura do comerciante, tal como originário dos 

estatutos das corporações de mercadores, sendo o direito comercial um direito 

de classe, formado no seio da prática mercantil. 157  

Com a codificação do direito comercial positivada no Código Comercial 

Francês de 1807, a teoria subjetivista foi superada pela concepção objetivista 

fundada na teoria dos atos de comércio. Para essa concepção objetivista, o 

direito comercial tem por objeto regular a matéria comercial, e esta é 

determinada por aquilo que a legislação define como sendo de natureza 

mercantil. Nesse sentido, afirma REQUIÃO que “é a lei comercial que 

determina o que seja matéria comercial” 158, definição que resulta da simples 

aplicação de conceitos dogmáticos pela ciência do direito.  

Na tentativa de explicar o fenômeno comercial em toda a sua inteireza e 

complexidade, várias foram as teorias elaboradas para definir a matéria 

comercial. Para ALFREDO ROCCO, por exemplo, a atividade comercial 

compreenderia, como elemento unitário, a idéia de interposição na troca,159 ou 

seja, seria comercial toda atividade econômica em que se instaurasse uma 

relação jurídica de intermediação tendo como objeto uma mercadoria ou um 

serviço.  

Mas somente essa concepção objetivista da comercialidade não era 

suficiente para explicar o fenômeno mercantil. A necessidade de 

complementação recíproca e conceitual entre a concepção subjetivista do 

comerciante e a concepção objetivista dos atos de comércio levou JEAN 

                                                 
157 BULGARELLI, Waldirio, Direito Comercial , op. cit., p. 31. 
158 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , op. cit., vol. 1, p. 25. 
159 ROCCO, Alfredo, Princípios de Direito Comercial , op. cit., p. 201. 
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ESCARRA a afirmar que “O direito comercial é ao mesmo tempo o direito dos 

comerciantes e dos atos comércio.” 160  

Todavia, desconsiderando toda essa discussão histórica sobre os 

elementos materiais que definem o conteúdo do direito mercantil, o novo 

Código Civil ignora qualquer vestígio de comercialidade ao definir os conceitos 

de empresário, de sociedade empresária e do estabelecimento comercial, 

abstendo-se de conceituar especificamente o que é empresa para o direito.  

Independentemente do seu objeto, a empresa é aquela que adota a 

forma empresarial. Em princípio, o Código Civil de 2002 considera empresário 

(art. 966) “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada 

para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. A idéia de empresa 

corresponde, exatamente, à atividade organizada, para o exercício de função 

econômica, tanto de natureza mercantil como de natureza não mercantil, e que, 

no regime do Código Civil de 1916 esta última se enquadrava, exatamente, 

como atividade civil.  

Ao relacionar a forma da empresa àquela organização vinculada ao 

registro de empresas, o Código de 2002 (art. 967), literalmente, abre a porteira 

ontológica para que qualquer organização econômica seja caracterizada 

juridicamente como empresarial, ainda que seu objeto não seja mercantil.  

Como visto, no sistema do Código Civil italiano de 1942, a empresa é 

diferenciada em razão do seu objeto, uma vez que empresa não mercantil 

representa uma contraditio in terminis, a qual não pode ser compreendida salvo 

abstraindo-se completamente todos os critérios históricos e materiais que 

serviram de base para o progressivo desenvolvimento do direito comercial.  

Um dos maiores problemas práticos existentes no nosso sistema de 

direito positivo a partir do Código de 2002, relativamente à organização 

institucional da empresa, diz respeito à total e absoluta liberdade prevalente 

para a definição da forma ou modelo da empresa, por parte dos seus 

instituidores. Com efeito, a legislação brasileira não estabelece nenhum critério 

                                                 
160 ESCARRA, JEAN, Manuel de Droit Commercial , Paris, Sirey, 1947, p. 66. 
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objetivo, seja de ordem lógica, metodológica ou dogmática, no sentido de 

definir a forma de organização da empresa em nosso ordenamento jurídico. Em 

outras palavras, é absolutamente livre a forma da empresa no direito brasileiro. 

Essa liberdade de forma representa um obstáculo ao enquadramento das 

empresas em razão do objeto que lhe é próprio. 

O Código de 2002 considera que a empresa deve ser assim 

juridicamente qualificada em razão da sua forma, e não do objeto da atividade 

exercida. O fato da empresa realizar, ou não, uma atividade mercantil, é 

irrelevante. Essa concepção, além de entronizar, artificialmente, uma idéia até 

então desconhecida pela doutrina e muito mais ainda pela praxis comercial, 

provoca uma dificuldade de definição que conspira contra a lógica dos 

conceitos. Para esse novo regime jurídico, a empresa tem como único 

elemento comum o exercício de atividade econômica, seja esta mercantil ou 

não mercantil, produtiva ou não produtiva, lucrativa ou não lucrativa. 

No regime tradicional dos atos de comércio, somente se considerava 

como comercial o elenco das atividades reputadas intrinsecamente como 

mercantis, a partir da compra para revenda. A compra e venda mercantil 

sempre foi considerada uma modalidade contratual específica, dotada de 

características informais, efetuada sem maiores solenidades, como é típico dos 

atos em massa. Bastante diferente é a compra e venda civil, realizada entre 

particulares não afeitos às peculiaridades dos negócios, em que as partes não 

visam o lucro, mas sim a obtenção de resultados econômicos compensatórios, 

e que não dependem dessas operações esporádicas para a sua sobrevivência, 

isto é, são despidas do caráter da profissionalidade. 

O Código Comercial de 1850, por não haver relacionado as atividades 

de mercancia que representavam a matéria comercial, filiava-se à concepção 

subjetivista do comerciante como destinatário principal das normas comerciais. 

Todavia, logo em seguida à promulgação do Código Comercial, foi editado o 

Regulamento nº 737, de 22.11.1850, destinado a definir a competência dos 

processos de interesse dos comerciantes no Tribunal de Comércio do Império, 
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vindo a enumerar os atos de comércio que caracterizavam as atividades de 

mercancia como sendo (art. 19): 

a) a compra e venda ou troca de efeitos móveis ou semoventes, para os 
vender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou 
para alugar o seu uso; 

b) as operações de câmbio, banco e corretagem; 

c) as empresas de fábricas, de comissões, de depósito, de expedição, 
consignação e transporte de mercadorias e espetáculos públicos; 

d) os seguros, fretamentos, riscos, e quaisquer outros contratos relativos ao 
comércio marítimo; 

e) a armação e expedição de navios. 

 

Essa relação de atos de comércio compreende o assim denominado 

sistema enumerativo, mas com caráter exemplificativo, na medida em que 

outras atividades poderiam ser consideradas como mercantis por analogia, 

como assim foi esclarecido por ROCCO ao analisar a enumeração dos atos de 

comércio no Código Comercial italiano de 1882. 161 Considera REQUIÃO que o 

sistema do Código de 1850 “é subjetivo, pois assenta na figura do comerciante, 

não evitando, porém, o tempero objetivo, enumeração legal dos atos de 

comércio, para esclarecer o que seja mercancia, elemento radical na 

conceituação do comerciante”. 162  

No Código Civil italiano de 1942, as empresas são diferenciadas de 

acordo com a natureza mercantil do seu objeto, de modo praticamente idêntico 

ao sistema enumerativo dos atos de comércio, tal como revela o teor do seu 

art. 2.195:  

Art. 2.195 - Imprenditori soggetti a registrazione   

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli 
imprenditori che esercitano:  

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;  

                                                 
161 ROCCO, Alfredo, Princípios de Direito Comercial , op. cit., p. 193. 
162 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , op. cit., vol. 1, p. 42. 
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2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;  

3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;  

4) un'attività bancaria o assicurativa;  

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.  

 

A teoria dos atos de comércio foi suprimida no nosso sistema de direito 

comercial pela adesão do novo Código Civil à concepção subjetivista da 

empresa como centro da atividade econômica, mas, contraditoriamente, o 

Código de 2002 não seguiu a sua matriz italiana, que diferencia a empresa em 

razão do seu objeto. 163 

Apesar de alguns doutrinadores, como TEIXEIRA DE FREITAS, 

considerar, ao longo dos tempos, a classificação dos atos de comércio como 

incompleta e até arbitrária, por ser resultante da vontade do legislador de assim 

enumerar os atos de mercancia, a posição dominante dos comercialistas 

sempre reconheceu a importância da teoria dos atos de comércio para a 

determinação da matéria comercial. CARVALHO DE MENDONÇA afirmava, 

por exemplo, que “os atos de comércio constituem o ponto central e a base por 

excelência da matéria comercial”. 164 

  Entendia VIVANTE 165 que a enumeração legal dos atos de comércio é 

necessária e até imprescindível para o correto enquadramento dos fatos 

econômicos nas normas comerciais aplicáveis, principalmente: 

a) para que se saiba qual a matéria a que se devem aplicar as leis e os 
usos comerciais de preferência ao direito civil; 

b) para que se possa determinar quem é comerciante; e não se pode 
sabê-lo se anteriormente se não sabe quais são os atos objetivos do 
comércio; 

                                                 
163 No projeto do Código das Obrigações de 1965, também elaborado, na parte da atividade 
negocial, por SYLVIO MARCODES MACHADO, idêntica enumeração dos atos de comércio 
constante do art. 2.195 do Código italiano foi reproduzida no art. 1.108, § 1º, como observado 
por FRAN MARTINS (Curso de Direito Comercial , op. cit., p. 85).  
164 CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier, Tratado de Direito Comercial Brasileiro , Rio 
de Janeiro, Freitas Bastos, Vol. I, 1953, p. 427. 
165 VIVANTE, Cesare, Instituições de Direito Comercial , São Paulo, Minelli, 2ª edição, 2007, 
p. 38-39. 
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c) para que estes atos só possam ser praticados por quem tenha 
capacidade para dispor das suas coisas. 

 

A atividade comercial também estaria caracterizada, segundo a doutrina, 

a partir da inserção do componente lucrativo no âmbito das operações e 

negócios realizados pelos comerciantes e pelas sociedades comerciais. 166 

Entende CARVALHO DE MENDONÇA que “o lucro é o fim de toda atividade 

econômica” 167. 

Nessa linha de entendimento, a vigente lei das sociedades anônimas 

vem a definir a companhia, em razão do seu objeto, como “qualquer empresa 

de fim lucrativo” (Lei 6.404/76, art. 2º), e acrescenta o § 1º desse mesmo artigo: 

“Qualquer que seja o seu objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e 

usos do comércio”. De acordo com a lei brasileira, pois, a sociedade anônima 

deve necessariamente compreender uma empresa de fins lucrativos, sendo o 

lucro um componente intrínseco e objeto mediato a ser buscado pela atividade 

econômica.  

O Código Civil de 2002, todavia, ao contrário do regime anterior dos atos 

de comércio, adotou uma posição pela qual procura esterilizar das suas 

disposições, do seu conteúdo normativo, qualquer menção à natureza 

comercial ou mercantil e ao escopo lucrativo das atividades empresariais.  

Para o novo Código, a atividade da empresa não é comercial nem 

mercantil, é simplesmente empresarial, isto porque visa abranger em sua 

concepção tanto as atividades normalmente exercidas pelas empresas 

comerciais, como por toda e qualquer outra entidade de fins econômicos, 

desde que esta compreenda uma atividade de produção ou circulação de bens 

                                                 
166 No tocante à finalidade lucrativa inerente à atividade comercial, WALDEMAR FERREIRA 
destaca: “Todos os juristas num ponto se entenderam. O ânimo de alcançar o lucro é 
substancial para formar-se o ato de comércio. Essa é a finalidade do comércio intervindo na 
circulação econômica”. (FERREIRA, Waldemar, Tratado de Direito Mercantil Brasileiro , 
Teoria dos Atos de Comércio, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 2ª edição, 1948, vol. II, p. 32). 
167 CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier, Tratado de Direito Comercial Brasileiro , op. 
cit., Vol. I, p. 435. 
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ou de serviços, que constitua elemento de empresa (art. 966). Essa 

aparentemente sutil distinção possui uma implicação formal significativa.  

De acordo com o entendimento adotado pelo novo Código Civil, as 

empresas não possuem, necessariamente, natureza mercantil, e por isso 

podem assumir características decorrentes, basicamente, da sua forma. Mas 

isto não em razão do conteúdo do seu objeto comercial, porque pode ser 

considerado como empresário qualquer pessoa que, independentemente do 

seu ramo de atividade profissional, venha a constituir empresa sob a forma 

empresária individual ou coletiva. Assim pode ocorrer, por exemplo, nas 

atividades dos profissionais liberais, como médicos, engenheiros, arquitetos, 

contadores, publicitários e corretores de imóveis, ou no âmbito de atividades 

rurais, como no caso de fazendeiros e pecuaristas. 

Com a ampliação do conceito de agentes econômicos empreendedores, 

ou seja, daqueles que desempenham tanto atividade mercantil como atividade 

civil, o Código de 2002 buscou, assim, aumentar o campo de incidência das 

suas normas, suprimindo qualquer remissão à atividade comercial como 

própria ou específica das empresas. E essa ampla generalização do conceito 

de empresa e a ausência de delimitação objetiva da atividade empresarial, foi 

promovida pelo legislador sem considerar a existência de todo um sistema 

comercial que permanecerá presente na legislação especial extravagante ao 

Código Civil.  

 

3.4. Concessões do legislador ao caráter comercial dos atos das 
empresas 

 

 

 A supressão da comercialidade dos atos das empresas, tal como 

tentado pelo legislador do Código Civil de 2002, não foi promovida de modo 

absoluto nem integral, na medida em que várias outras normas do Código 

ainda fazem referência à natureza comercial ou mercantil de determinados atos 

e negócios da vida civil na sua relação com as atividades econômicas. Com 
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efeito, simplesmente pela via da mera elaboração legislativa, não seria 

admissível pretender eliminar de toda a experiência histórica acumulada 

determinados atos e negócios que, indubitavelmente, continuarão a manter a 

sua natural e necessária índole mercantil. 

A partir da própria especificação dos requisitos legais para a aquisição 

de capacidade jurídica pelas pessoas naturais, o art. 5º, inciso V, do Código de 

2002, prevê que o menor de 16 anos, que disponha de economia própria, 

poderá ser emancipado pelo “estabelecimento civil ou comercial”. Essa 

diferenciação entre atividade econômica civil e atividade econômica comercial, 

por parte do menor, está a evidenciar clara antinomia diante da supressão da 

natureza mercantil da empresa como constante do novo Código Civil. 

Mais adiante, o Código de 2002 omite, no seu art. 1.142, a 

caracterização do estabelecimento empresarial como de natureza comercial ou 

mercantil, em flagrante e inexplicável contradição diante de toda a doutrina 

especializada, que sempre considerou o estabelecimento como sendo 

essencialmente comercial, por representar a reunião de bens e direitos 

corpóreos e incorpóreos organizados pelo empresário para o exercício de 

atividade mercantil.  

Todo estabelecimento, na acepção estrita do termo, é necessariamente 

comercial, seja no direito italiano (azienda), no direito francês (fonds de 

commerce), como também no direito inglês (goodwill of trade). 

Para OSCAR BARRETO FILHO, considerado um dos principais 

estudiosos do estabelecimento comercial na doutrina brasileira, tomando como 

base as lições de UMBERTO NAVARRINI, o estabelecimento ou “azienda 

comercial é o conjunto dos elementos patrimoniais, ativos e passivos, materiais 

ou imateriais, com que o comerciante exercita o seu comércio; ou, em outras 

palavras, o complexo de várias forças econômicas e dos meios de trabalho que 
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o comerciante dirige para o exercício do comércio, impondo-lhes uma unidade 

formal, em relação com a unidade do escopo”. 168 

Em respeito a essa construção doutrinária, o inciso V do art. 5º do 

Código de 2002 reconhece, assim, a hipótese de emancipação do menor pelo 

estabelecimento comercial com economia própria, preceito se contradiz a figura 

do estabelecimento não mercantil, referida no art. 1.142 do Código, no título do 

Direito de Empresa. 

Ao tratar dos direitos da personalidade, o Código Civil de 2002 faz 

menção, no art. 18, ao uso indevido do nome de pessoa em “propaganda 

comercial”. Por propaganda comercial deve-se entender a publicidade com 

finalidade mercantil, dirigida a clientes interessados na realização de negócios 

comerciais. Também aqui o novo Código reconhece que a propaganda 

promovida publicamente possui fundo comercial, visto ser uma atividade 

própria das empresas com fins lucrativos. 

O art. 164 do novo Código, ao se referir a determinados atos que 

possam ser praticados em fraude a credores, dispõe que “Presumem-se, 

porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção 

de estabelecimento mercantil, rural, ou industrial, ou à subsistência do devedor 

e de sua família.” A menção ao estabelecimento mercantil ou industrial 

representa deferência particular do legislador às atividades econômicas 

próprias e específicas, enquadráveis como atos de comércio. 169 Desse modo, 

se o devedor agiu de maneira a preservar e proteger o seu estabelecimento 

mercantil ou industrial, tal conduta não representaria fraude a credores. 

                                                 
168 BARRETO FILHO, Oscar, Teoria do Estabelecimento Comercial , São Paulo, Saraiva, 2ª 
edição, 1988, p. 71. 
169 Ao analisar esta disposição do Código, BULGARELLI observa: “Estas referências, a 
mercantil e industrial, também encontradas na parte do penhor (art. 1.462), e a civil e 
comercial, estão a demonstrar que o Projeto não se livrou de todo da orientação do autor da 
parte sobre a Atividade Negocial, de expungir as expressões civis e mercantis, substituindo-as 
por empresarial ou negocial. A falta de coerência, neste aspecto, que parece encontrar 
explicação no fato de terem sido outros os autores dessas partes do Projeto, é demonstrativo 
também de quanto continua viva a tradicional divisão entre civil e comercial e como serão 
necessários muitos esforços e tempo para a absorção da nova realidade” (BULGARELLI, 
Waldirio, Tratado de Direito Empresarial , São Paulo, Atlas, 4ª edição, 2000,  p. 243). 
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Na previsão legal quanto ao caráter lucrativo do exercício de mandato ou 

procuração, o art. 658 do Código Civil de 2002 dispõe que o procurador pode 

exigir do mandante a devida retribuição pelos atos praticados, quando estes 

vierem a se referir a atos que “o mandatário trata por ofício ou profissão 

lucrativa”. Por profissão lucrativa entenda-se o exercício de atividade 

empresarial, tal como concebida pela teoria dos atos de comércio. 

No mesmo livro que regula o direito de empresa, na parte que trata da 

escrituração e registros contábeis, o art. 1.187 dispõe que a avaliação do 

patrimônio empresarial, para fins de inventário, deverá considerar, pelo custo 

de aquisição ou fabricação, “os valores mobiliários, matéria-prima, bens 

destinados à alienação, ou que constituem produtos ou artigos da indústria ou 

comércio da empresa”. A expressa referência ao objeto de comércio da 

empresa induz o intérprete a concluir que o Código de 2002 considera como 

comercial o patrimônio empresarial constituído a partir da exploração de 

atividade mercantil. 

Quando o novo Código regula os efeitos e conseqüências da tradição de 

bens por parte de quem não é proprietário da coisa, o seu art. 1.268 faz 

menção expressa à alienação de estabelecimento comercial, considerando 

válida juridicamente a transferência do estabelecimento comercial se este for 

transferido “em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a 

qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono”. 

O Código Civil também veio a dispor, de modo expresso, no capítulo dos 

direitos reais de garantia, sobre as modalidades do penhor industrial e do 

penhor mercantil, que são próprios da atividade comercial, ao estabelecer, no 

art. 1.447, que “Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, 

instrumentos, instalados e em funcionamento, com os acessórios ou sem eles; 

animais, utilizados na indústria; sal e bens destinados à exploração das salinas; 

produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e 

derivados; matérias-primas e produtos industrializados”. A referência à indústria 

do sal demonstra, sem embargo, evidente defasagem tecnológica de redação 
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dessa norma pelo legislador, ainda apegado a fórmulas e hipóteses históricas 

prevalentes no longínquo século XIX. 

Independente das hipóteses previstas no art. 1.447 do Código de 2002 

quanto ao objeto da garantia real, o penhor mercantil já era regulado pelo 

Código Comercial de 1850 (arts. 271 a 279), vindo o novo Código meramente a 

reproduzir tal disposição histórica, reconhecendo, destarte, a natureza 

diferenciada dos bens móveis dados em garantia para o financiamento de 

atividades mercantis. 

Na parte do direito das sucessões, o Código de 2002 admite a lavratura 

de testamentos especiais, no seu art. 1.889, ao fazer menção à possibilidade 

de declarações de última vontade do testador que se encontrar a bordo de 

aeronave comercial, ou seja, sob o domínio especial de um representante de 

empresa aérea comercial. Nessa situação excepcional, o comandante da 

aeronave poderá delegar, em situação de perigo, a outro tripulante, a 

responsabilidade de, eventualmente, promover a lavratura de testamento de 

pessoa a bordo, estando esta pessoa vinculada a uma relação comercial de 

transporte. 

As remissões normativas anotadas e referenciadas neste ponto 

demonstram que o legislador do Código de 2002, seja por falta de consistência 

lógica, seja por equívoco na devida compatibilização das normas que 

compõem os diversos livros, títulos e capítulos da nova legislação codificada, 

reconhece a existência de atividades mercantis especializadas, nos diversos 

campos do direito, em contradição com a tentativa de supressão da natureza 

comercial das atividades normalmente desempenhadas pelas empresas.  

Todavia, a concessão principal verificada no Código de 2002 para 

reconhecer, fora da lógica e da concepção inicial do sistema, a natureza 

mercantil das empresas, resultou de 18 referências ao “Registro Público de 

Empresas Mercantis” como órgão de arquivamento dos atos das empresas.170  

                                                 
170 A referência ao caráter mercantil do registro público de empresas passou a constar do texto 
em razão das emendas do Relator aos artigos 967 e seu § 1º; 969 e parágrafo único; 971; 979; 
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Fruto de emendas de adaptação apresentadas pelo Relator Deputado 

RICARDO FIÚZA na fase final de aprovação do projeto pela Comissão 

Especial, essas modificações foram justificadas como sendo uma necessidade 

de compatibilização do novo código com o regime vigente do Registro Público 

de Empresas Mercantis regulado pela Lei nº 8.934/1994.171 No projeto original, 

essas normas modificadas faziam referência, simplesmente, ao “Registro de 

Empresas”, como jurisdição administrativa de assentamento dos atos 

empresariais.  

A partir do momento em que a referência normativa passa a fazer 

menção ao Registro Público de Empresas Mercantis, essa alteração inseriu 

uma cunha deontológica na tentativa de esterilização da natureza comercial 

das empresas, precisamente para deixar claro, aos intérpretes e aplicadores da 

nova legislação, que as normas codificadas não podem ser consideradas 

isoladamente, na medida em que exigem uma interpretação sistemática diante 

de todo um ordenamento de direito comercial regulado pela legislação 

extravagante. 

Cabe considerar que tais alterações introduzidas na redação final do 

Código, atributivas da natureza mercantil ao registro de empresas, não 

possuem o condão de abalar a lógica do sistema proposto pelo legislador, mas 

sinalizam, todavia, para revelar essa inconsistência do sistema, situação que 

exigirá, no futuro, uma redefinição normativa sobre o objeto natural da 

empresa, que possa compatibilizar a concepção subjetiva, da empresa como 

atividade, com a concepção objetiva, de que a atividade preponderante da 

empresa dev ser qualificada como mercantil.   

  

 

 

                                                                                                                                               
980; 984; 1.075, § 2º; 1.083; 1.084, § 3º; 1.144; 1.150; 1.174 e parágrafo único; e 1.181 do 
Código de 2002. 
171 FIÚZA, Ricardo, Novo Código Civil Comentado , São Paulo, Saraiva, 2002, p. 870-871. 
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3.5. Principais contradições do regime do direito d e empresa 

 

De todas as contradições conceituais resultantes do novo regime 

instituído pelo Código Civil de 2002, três institutos jurídicos devem ser 

destacados como os mais afetados por essa reforma legislativa, que dizem 

respeito, em primeiro lugar, ao conceito de empresário, em segundo lugar, à 

disciplina do direito societário e, em terceiro lugar, às modalidades dos 

contratos mercantis. 

O conceito de empresário adotado pelo Código Civil de 2002 (art. 966) 

não passa de mera importação e reprodução, ipsis literis, do mesmo conceito 

constante do Código italiano de 1942 (art. 2.082):  

Código Civil de 2002 
 

Art. 966 . Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou 
de serviços. 

 

 Código Civil italiano de 1942 

Art. 2082 - Imprenditore - E' imprenditore chi esercita 
professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o 
dello scambio di beni o di servizi.  

 

O elemento básico definidor de ambos e idênticos conceitos diz respeito 

ao exercício de atividade econômica organizada, independentemente da 

natureza ou do objeto dessa atividade. Assim, se uma atividade econômica tem 

por objeto a revenda de produtos industrializados, atividade tipicamente 

comercial, essa empresa deve estar submetida ao regime do direito 

empresarial, recebendo o mesmo tratamento legalmente conferido a uma 

organização dedicada ao ensino, que presta um serviço que, em princípio, não 

é mercantil, e sim de caráter social. Com efeito, certas atividades de prestação 

de serviços que deveriam ser consideradas, em razão da natureza do objeto, 
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como despidas de caráter mercantil, passaram a ser consideradas como 

atividades empresariais apenas em razão da forma empresarial adotada, 

independentemente de qualquer parâmetro ou critério lógico. 

A partir de referenciais históricos consagrados na prática comercial, a lei 

sempre considerou como mercantis as atividades naturalmente predispostas à 

obtenção do lucro, corolário resultante da remuneração do capital investido. 

Quando parcela desse capital fosse decorrente de serviço ou de fator de 

trabalho, a atividade não poderia ser considerada como comercial. A antiga e 

agora extinta sociedade de capital e indústria 172 era a única modalidade de 

empresa em que se admitia a participação e contribuição do sócio de serviço 

apenas com o seu trabalho, sem necessidade de integralização do capital. 

Certas atividades de natureza econômica, ou seja, de caráter oneroso, 

voltadas à prestação de serviços, como as atividades nas áreas da educação, 

medicina, pesquisa científica, advocacia, contabilidade e segurança privada, 

não deveriam ser estruturadas sob a forma de empresas com finalidade 

lucrativa, dada a índole social e complementar das funções do Estado de que 

essas atividades são revestidas.     

No projeto original elaborado por SYLVIO MARCONDES MACHADO,173 

o título dedicado à empresa era denominado “Da atividade negocial”, tendo 

como escopo o pressuposto de que toda pessoa, da mesma maneira que 

sendo dotada de capacidade, era proprietária de bens, contraía obrigações, 

                                                 
172 A sociedade de capital e indústria era prevista e regulada pelos artigos 317 a 324 do Código 
Comercial de 1850, como sendo a sociedade contratada entre pessoas, “que entram por uma 
parte com os fundos necessários para uma negociação comercial em geral, ou para alguma 
operação mercantil em particular, e por outra parte com a sua indústria somente” (art. 317). 
173 A biografia do Professor SYLVIO MARCONDES MACHADO, Professor titular de Direito 
Comercial da Universidade de São Paulo – USP, é bastante limitada, estando restrita aos 
círculos acadêmicos paulistas. Sem nenhuma obra de maior densidade no campo do direito 
comercial, sua participação como relator da parte do Direito de Empresa deve-se mais à sua 
contribuição na elaboração do título da Atividade Negocial no Projeto do Código das 
Obrigações de 1965, e por ser um dos poucos teóricos da área do direito comercial que 
defendia a unificação do nosso direito privado, contra a posição majoritária dos principais 
comercialistas brasileiros, a exemplo de JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, 
WALDEMAR FERREIRA, TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, JOÃO EUNÁPIO BORGES, 
RUBENS REQUIÃO, FÁBIO KONDER COMPARATO, MODESTO CARVALHOSA, EGBERTO 
LACERDA TEIXEIRA, FRAN MARTINS, WALDIRIO BULGARELLI e WALTER ÁLVARES, com 
entendimento doutrinário contrário à unificação, em reconhecimento ao alto grau de 
especialização que a atividade mercantil havia alcançado no direito positivo brasileiro. 
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constituía família e que ao morrer era sucedida, também realizaria, na sua vida 

normal, negócios de caráter empresarial. Nessa concepção, a atividade 

empresarial seria comum à vida civil das pessoas, fazendo parte de um direito 

geral, como é da essência estrutural do conteúdo de um código. 

Sem embargo, a profissionalidade no campo da empresa é exclusiva 

daquelas pessoas que exercem atividade de empresário, que são investidores 

capitalistas que também administram e dirigem suas organizações. Somente 

cabe considerar titulares de empresas e assim destinatários desse regime legal 

do direito de empresa no Código Civil, as pessoas que exercem essa atividade 

em caráter profissional, como consta do próprio conceito do art. 966 do novo 

Código. 

De acordo com estatísticas recentes, no ano de 2002 existiam, no Brasil, 

4.918.370 empresas, comerciais, industriais e de serviços.174 Considerando 

uma população economicamente ativa de 77.467.000,175 segundo o censo de 

2000, e um número de pessoas ocupadas em empregos formais de 

27.561.924, 176 para uma população total de 170 milhões,177 podemos concluir 

que o percentual de empresários regulares existentes no país corresponde a 

6,3 % da população economicamente ativa e a 17,8 % das pessoas ocupadas. 

Considerando a população total, os empresários detém uma participação de 

2,8 % na população brasileira, isto partindo do pressuposto de que a cada 

empresa corresponda um empresário, como se verifica nas firmas individuais, 

que representam metade das empresas formais. 

Ao analisar o resultado desses números absolutos e levando em 

consideração, principalmente, a grande informalidade presente na nossa 

                                                 
174 FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Estatística do Cadastro 
Central de Empresas – CEMPRE, in www.sebrae.com.br/br/download/boletim_brasil.pdf; 
acesso em 25.02.2007. 
175 FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, in http://www.ibge.gov.br/ 
home/estatistica/populacao/censo2000/trabalho_rendimento/tabtrabbr111.pdf; acesso em 
25.02.2007. 
176 FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, in http://www.ibge.gov.br/ 
home/estatistica/populacao/censo2000/trabalho_rendimento/tabtrabbr111.pdf; acesso em 
25.02.2007; 
177 FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, in http://www.ibge.gov.br/ 
home/estatistica/populacao/censo2000/tabelabrasil111.shtm; acesso em 25.02.2007. 
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economia, é válido reconhecer que o número de empresários representa, de 

fato, uma pequena parcela da população economicamente ativa, efetivamente 

minoritária, ainda que detentora de grande parte das riquezas. 

Com efeito, se o exercício da atividade empresarial corresponde à 

ocupação profissional de um segmento populacional pouco representativo, 

essa atividade não deveria ser generalizada e normatizada como direito 

comum. Daí que a regulação da atividade empresarial pelo Código Civil 

apresenta essa relevante inconsistência, por ser a excepcionalidade tratada, 

indevidamente, como generalidade. 

A atividade empresarial, em suma, não representa um direito comum ou 

geral, porquanto é própria de um segmento profissional especializado, não 

estando presente no cotidiano da vida das pessoas, senão na condição de 

consumidores, ainda que eventuais negócios praticados por particulares 

possam ter intuito lucrativo. 178 

É importante reforçar, como visto anteriormente neste capítulo, que o 

regime do direito de empresa no Código Civil italiano de 1942 estava embutido 

dentro do Libro del Lavoro, sendo regulado como uma atividade laboral 

equiparada às demais profissões, autônomas e não autônomas. No Código 

Civil de 2002, o livro do Direito de Empresa constitui um regime próprio, 

evidenciando a idéia do legislador de tratar a empresa como uma instituição 

social de interesse geral, situação que não corresponde à realidade das 

pessoas nas suas relações de vida em comum.  

Como segunda grande contradição, verificada na regulação das 

empresas no Código de 2002, deparamos com a reconfiguração normativa do 

direito societário, uma vez que o novo Código pretendeu estabelecer, em 

caráter dogmático e impositivo, regras e disposições gerais para regulação das 

                                                 
178 WALDEMAR FERREIRA considerava que “Além do ofício medianeiro e profissional, mister 
se torna o seu exercício habitual com o intuito do lucro, por parte do intermediário. Sendo o 
comércio função social, constitui-se por série contínua e renovada de negócios. Quem pratica 
ato medianeiro esporádico, mesmo com intuito de lucro, sem firme propósito de repeti-lo 
habitualmente, organicamente, não faz o comércio, nem no sentido geral, nem no particular.” 
(FERREIRA, Waldemar, Tratado de Direito Mercantil Brasileiro -  Teoria dos Atos de 
Comércio , op. cit., p. 32). 
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sociedades de fins econômicos, mas isto sem considerar as peculiaridades e 

características das empresas na atual realidade de mercado.  

No campo das sociedades empresárias, o novo Código Civil, ao revogar 

o Decreto nº 3.708/1919, que regulava as sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada, instituiu um regime complexo e burocrático que 

passou a disciplinar esse tipo societário, que representa a quase totalidade das 

empresas organizadas sob a forma de sociedade, e a partir do Código de 2002, 

simplesmente denominada de sociedade limitada.  

Com efeito, a antiga sociedade por quotas sempre foi considerada um 

modelo adequado de organização societária em razão de sua simplicidade e 

pelo fato de assegurar aos sócios a garantia da limitação da responsabilidade 

em razão do passivo e das dívidas da sociedade. Essa era a vantagem 

principal da sociedade por quotas.  

O Decreto nº 3.708/1919, por ser uma lei que apenas estabelecia 

normas básicas para a regulação desse tipo societário, deixava para a esfera 

volitiva e de autonomia da vontade dos sócios a determinação das regras pelas 

quais a sociedade deveria se reger, como lei interna própria e peculiar aos 

interesses particulares das pessoas que a integravam.  

Mas o novo Código Civil, contrariando todas as experiências de 

regulação da sociedade por quotas no direito comparado, passou a estabelecer 

um regime de maior complexidade para a disciplina desse tipo societário, 

criando uma série de novas exigências e limitando, de modo acentuado, a 

esfera da liberdade de contratação entre os sócios. Essa a segunda grande 

antinomia que será explorada neste estudo, sob uma perspectiva de 

investigação dogmática e que deverá buscar, principalmente, situar a disciplina 

da sociedade por quotas de responsabilidade limitada no nosso país diante dos 

modelos e formas evoluídas de sociedades mercantis adotadas na maioria dos 

países desenvolvidos do mundo.  

A terceira grande contradição decorre do problema de que o Código de 

2002, na tentativa de unificar o direito das obrigações, procurou abarcar, em 
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sua ampla generalização civilista, uma série de contratos comerciais que 

somente se aplicam, na prática, às atividades mercantis, ao passo em que 

deixou de tratar de várias outras espécies de contratos, típicos e atípicos, que 

são amplamente utilizados na prática das atividades comerciais exercidas 

pelas empresas.  

Nessa esfera dos contratos mercantis, pretendeu inicialmente o novo 

Código Civil promover uma unificação dos principais tipos de contratos em 

espécie, aplicáveis às relações de conteúdo econômico (artigos 481 a 853). 

Todavia, a dualidade de regime jurídico na esfera contratual permanecerá 

patente diante da imensa gama de contratos mercantis, típicos e atípicos, que 

continuarão a fazer parte da dinâmica negocial das empresas, regulados por 

leis específicas, a exemplo dos contratos financeiros e bancários (Lei nº 

4.595/64), dos contratos de bolsa de valores e mercadorias (Lei nº 4.728/65 e 

Lei nº 6.385/74), representação comercial autônoma (Lei nº 4.886/65), 

concessão comercial (Lei nº 6.729/79), arrendamento mercantil (Lei nº 

6.099/74), franquia empresarial (Lei nº 8.955/94), bem como de outros tipos 

contratuais no âmbito das atividades de transporte e de seguros.  

Em face da normatividade essencialmente mercantil desses contratos 

regulados pela legislação extravagante ao Código Civil, a tentativa, mesmo que 

limitada, de unificação do direito contratual, apresenta-se desvirtuada e 

comprometedora da lógica interna do sistema de direito positivo, que deverá 

conviver com obstáculos teóricos que, antes de se constituir em elemento de 

aperfeiçoamento e modernização da nossa legislação, poderá representar um 

entrave maior na consistência normativa e na harmonia da ordem jurídica.  

 

Como ponto de contato e de uniformidade teórica acerca da concepção 

unificadora do direito das obrigações, não existem dúvidas de que o cerne 

conceitual e os principais elementos definidores dessas relações são comuns 

no âmbito do direito privado. A obrigação é una independente d o conteúdo da 

prestação, seja de natureza civil ou mercantil. Assim, a unificação do direito 
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das obrigações não pode implicar na correspondente unificação de tipos 

contratuais diversos, que são diferentes em razão tanto do sujeito empresarial 

como do objeto mercantil do contrato, como será tratado mais detalhadamente 

no Capítulo 5 deste trabalho.   

 

3.6. A tentativa de compilação e consolidação de no rmas defasadas 
no regime do direito de empresa 

 

 No âmbito dessa perspectiva de unificação do direito das obrigações e 

de regulação ampla da empresa como instituto do direito civil, o Código de 

2002 procurou incorporar, nas suas normas, diversas disposições inerentes às 

atividades empresariais, apesar de tais regras serem estranhas e 

incompatíveis diante da especificidade dos assuntos comerciais. A proposta 

objetiva do legislador, como visto, foi a de tentar abarcar no Código Civil 

institutos próprios e característicos do direito comercial e que, historicamente, 

sempre foram regulados pela legislação mercantil. 

 O resultado concreto da intervenção do legislador não se demonstrou 

capaz, ao menos, de revisar e atualizar alguns dos institutos mais usuais da 

prática comercial, de modo a adaptar determinados conceitos instrumentais ao 

novo regime codificado. O que se denota das mudanças introduzidas na 

legislação pelo Código de 2002, é que o legislador se deteve em figuras e 

institutos ultrapassados e assim procurou, por limitação metodológica ou 

mesmo desatualização técnica, trazer para dentro do novo sistema normativo 

da empresa concepções defasadas e superadas no tempo, que em quase 

nada se coadunam com a normatividade da empresa desenvolvida nos últimos 

anos do século XX.   

 Cabe, neste ponto, constatar que determinados conceitos e 

procedimentos específicos historicamente regulados pelo direito comercial, 

passaram a constar de modo inapropriado e desatualizado no Código Civil de 
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2002, tal como se revela na disforme disciplina dos seguintes institutos 

mercantis: 

a) Nome empresarial; 

b) Registro do comércio; 

c) Sociedades nacionais e estrangeiras;  

d) Escrituração mercantil. 

 

3.6.1. A fonte da regulação do nome empresarial no Decreto 
916/1890 

 

No tocante ao nome empresarial, o Código Civil de 2002 basicamente 

limitou-se a atualizar algumas normas constantes do Decreto nº 916, de 

24.10.1890, que criou o registro de firmas ou razões comerciais. Esse decreto, 

do início da República, foi parcialmente revogado pela Lei nº 4.726, de 

13.07.1965, que por sua vez foi revogada pela Lei nº 8.934, de 18.11.1994, 

ambas regulando o Registro do Comércio, e praticamente vigorava em 

disposições residuais, estando quase que praticamente sem aplicabilidade.  

Apesar do Decreto nº 916/1890, no plano do direito positivo, não mais 

vigorar, o Código de 2002 tratou de repristinar algumas de suas normas com a 

finalidade de disciplinar o nome das empresas, mas baseado em critérios 

superados e divorciados da realidade comercial contemporânea.    

 No quadro a seguir, estão apresentadas as correlações diretas e 

indiretas entre as normas do Decreto nº 916/1890 e as do Código de 2002 que 

tratam do nome empresarial: 

Decreto 916/1890 Código Civil 2002 
Art. 2º.  Firma ou razão comercial 
é o nome sob o qual o 
comerciante ou sociedade 
exerce o comércio e assina-se 
nos atos a ele referentes.  

Art. 1.155 . Considera-se nome 
empresarial a firma ou a 
denominação adotada, de 
conformidade com este Capítulo, 
para o exercício de empresa. 
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Art. 3º.  O comerciante que não 
tiver sócio ou o tiver não 
ostensivo ou sem contrato 
devidamente arquivado não 
poderá tomar para firma se não o 
seu nome, completo ou 
abreviado, aditando, se quiser, 
designação mais precisa de sua 
pessoa ou gênero de negócio.  

Art. 1.156 . O empresário opera sob 
firma constituída por seu nome, 
completo ou abreviado, aditando-lhe, 
se quiser, designação mais precisa 
da sua pessoa ou do gênero de 
atividade. 

 

Art. 3º. § 1º.  A firma de 
sociedade em nome coletivo 
deve, se não individualizar todos 
os sócios, conter pelo menos o 
nome ou firma de um com o 
aditamento por extenso ou 
abreviado – “e companhia”, não 
podendo dela fazer parte pessoa 
não comerciante.  

Art. 1.157.  A sociedade em que 
houver sócios de responsabilidade 
ilimitada operará sob firma, na qual 
somente os nomes daqueles 
poderão figurar, bastando para 
formá-la aditar ao nome de um deles 
a expressão “e companhia” ou sua 
abreviatura. 

Art. 5º.   Quem exercer o 
comércio terá direito de fazer 
registrar ou inscrever a firma ou 
razão comercial no registro da 
sede do estabelecimento 
principal, podendo fazer 
inscrevê-la também na sede dos 
estabelecimentos filiais, uma vez 
que a do estabelecimento 
principal, quando situado na 
República, estiver inscrita. 

Art. 1.166.  A inscrição do 
empresário, ou dos atos constitutivos 
das pessoas jurídicas, ou as 
respectivas averbações, no registro 
próprio, asseguram o uso exclusivo 
do nome nos limites do respectivo 
Estado. 

 

Art. 5º. § 1º.  Se o comerciante 
tiver nome idêntico ao de outro já 
inscrito, deverá acrescentar 
designação que o distinga. 

Art. 1.163. Parágrafo único . Se o 
empresário tiver nome idêntico ao de 
outros já inscritos, deverá 
acrescentar designação que o 
distinga. 

Art. 6º . Toda firma nova deverá 
se distinguir de qualquer outra 
que exista inscrita no registro do 
lugar.  

Art. 1.163.  O nome de empresário 
deve distinguir-se de qualquer outro 
já inscrito no mesmo registro. 

  

 

Decreto 916/1890 Código Civil 2002 
Art. 7º.  É proibida a aquisição de 
firma sem a do estabelecimento 
a que estiver ligada.  

Art. 1.164.  O nome empresarial não 
pode ser objeto de alienação. 

Art. 7º. Parágrafo único.  O 
adquirente por ato inter vivos ou 
mortis causa poderá continuar a 
usar da firma antecedendo-a da 

Art. 1.164. Parágrafo único.  O 
adquirente de estabelecimento, por 
ato entre vivos, pode, se o contrato o 
permitir, usar o nome do alienante, 
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que usar com a declaração - 
"sucessor de ...". 

precedido do seu próprio, com a 
qualificação de sucessor. 

Art. 8º.  Modificada uma 
sociedade pela retirada ou morte 
de sócio, a firma não poderá 
conservar o nome do sócio que 
se retirou ou faleceu.  

Art. 1.165.  O nome de sócio que vier 
a falecer, for excluído ou se retirar, 
não pode ser conservado na firma 
social. 

Art. 9º. Cessando o exercício do 
comércio, dissolvida e liquidada 
uma sociedade, a inscrição da 
firma será cancelada.  

Art. 1.168.  A inscrição do nome 
empresarial será cancelada, a 
requerimento de qualquer 
interessado, quando cessar o 
exercício da atividade para que foi 
adotado, ou quando ultimar-se a 
liquidação da sociedade que o 
inscreveu. 

Art. 10.  O emprego ou uso ilegal 
de firma registrada ou inscrita 
dará direito ao dono de exigir a 
proibição desse uso e a 
indenização por perdas e danos, 
além da ação criminal que no 
caso couber.  

Art. 1.167.  Cabe ao prejudicado, a 
qualquer tempo, ação para anular a 
inscrição do nome empresarial feita 
com violação da lei ou do contrato. 

 

 

Como se observa na comparação das normas do Decreto nº 916/1890 

frente ao Código de 2002, existem vários aspectos comuns nos dispositivos 

relativos ao nome empresarial. No que tange a outras questões inerentes à 

formação e proteção do nome das empresas, o novo Código tratou, apenas, de 

atualizar a redação das normas, sem inserir nenhum componente característico 

das formas modernas de identificação da empresa, como o título do 

estabelecimento, nome de fantasia, a relação entre nome e marca de produto 

ou serviço. 

 Na disciplina do nome empresarial, o Código de 2002 bem poderia ter 

aproveitado fontes normativas mais recentes, como a Lei nº 8.934/1994, que 

regula o regime de proteção do nome das empresas. Ou, ainda, as normas já 

revogadas da antiga Lei da Propriedade Industrial (Decreto nº 254, de 

28.02.1967), que protegiam o nome de empresa como uma espécie de 

marca,179 sistema não adotado pela vigente Lei nº 9.279/1996. Todavia, 

                                                 
179 WALD, Arnold, Comentários ao novo Código Civil , vol. XIV, op. cit., p. 783. 
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preferiu o legislador do Código buscar, em normas do século XIX, a base de 

regulação do nome empresarial no atual século XXI. 

 

3.6.2. Restauração da obrigatoriedade do registro d e empresas e o 

conflito de sistemas normativos 

  

 O regime do registro de empresas, de competência da Junta Comercial, 

também foi bastante descaracterizado pelo Código Civil de 2002, que 

promoveu um retrocesso de quase um século na sua disciplina normativa. 

 O Decreto nº 916/1890, inovando em relação ao Código Comercial de 

1850, tornou facultativa a inscrição do comerciante no registro do comércio. 

Esse caráter facultativo decorria do próprio princípio da liberdade de profissão 

e da livre empresa, como reação à natureza exclusivista das seculares 

corporações de mercadores, que somente permitiam o exercício do comércio 

àqueles regularmente matriculados na suas instâncias de registro.  

Enquanto o Código Comercial de 1850 (art. 4º) reputava comerciante 

apenas quem estivesse devidamente matriculado no Tribunal de Comércio do 

Império, o Decreto nº 916/1890 tornou esse registro facultativo (art. 11), ao 

mesmo tempo em que extinguiu os Tribunais de Comércio, descentralizou 

essas atividades e atribuiu competência às províncias para as funções do 

registro comercial. 

O art. 967 do Código de 2002, em injustificável retrocesso, tornou 

obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas 

mercantis, por mera reprodução da obrigatoriedade do registro constante do 

Código Civil italiano de 1942 (art. 2.195). 

 Ao somente reconhecer como empresa aquela que estiver devidamente 

registrada, o novo Código excluiu, em princípio, da sua disciplina, todas as 

atividades econômicas informais ou realizadas à margem do sistema legal, 
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inclusive certos tipos de contratos que podem ser celebrados com previsão na 

legislação codificada, como no caso da sociedade em conta de participação, 

que é uma sociedade que, por sua própria natureza, não tem nome 

empresarial e não se submete ao sistema de registro. 

 A facultatividade do registro da empresa sempre esteve restrita ao 

âmbito do regime de direito comercial, na medida em que a exigência de 

regularidade possui implicações em outros aspectos decorrentes do exercício 

da atividade empresarial, como nos campos tributário, previdenciário e 

trabalhista, por exemplo. Contudo, à margem do comércio formal, sempre 

existirão atividades desempenhadas em caráter informal ou irregular, como a 

dos feirantes, ambulantes e pequenos comerciantes, não se podendo recusar a 

essas pessoas a proteção, ainda que restrita, da disciplina mercantil. Mesmo 

que esses comerciantes irregulares sofram restrições legais para o exercício 

do seu pequeno comércio, como a impossibilidade de contrair financiamentos 

bancários ou de emitir duplicatas,180 sem embargo, não se pode deixar de 

reconhecer a natureza mercantil da sua atividade. 

 Sob o aspecto procedimental, o Código Civil de 2002 apresenta outra 

evidente antinomia diante da evolução do regime do registro das empresas. 

Isto porque o novo Código veio a restaurar o procedimento da inscrição do 

empresário e da sociedade empresária na Junta Comercial, quando a 

sistemática atualmente adotada, desde a Lei nº 4.726/1964, é a do 

arquivamento dos atos das empresas, e não o da inscrição. 

 Na sua origem, no Código Comercial de 1850, o comerciante era 

obrigado a se matricular nos Tribunais e nas Juntas de Comércio do Império, 

em caráter obrigatório, assumindo a matrícula um aspecto vinculativo a essa 

profissão. A matrícula, com efeito, possui um caráter de inclusão em 

determinada classe ou instituição, como membro permanente e sujeito ao 

estatuto da categoria. 

                                                 
180 COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial , vol. 1, São Paulo, Saraiva, 8ª edição, 
2004, p. 66. 
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 Com o Decreto nº 916/1890, o regime de matrícula foi abolido e passou 

a ser adotado o procedimento da inscrição do comerciante no registro de 

firmas, exercido pela Junta Comercial. O procedimento da inscrição, além de 

ser facultativo, tinha por finalidade não a de vincular o comerciante a essa 

classe profissional econômica, mas a de reunir, em um cadastro, as 

informações inerentes a cada comerciante que assim vinha a requerer a sua 

inscrição formal. Os comerciantes e as sociedades comerciais inscritas na 

Junta Comercial passavam, desse modo, a usufruir os direitos assegurados 

pela legislação mercantil para o exercício dessa atividade, ao contrário dos 

comerciantes não inscritos, que somente assumiam obrigações perante a 

ordem jurídica. 

 O comerciante irregular, com efeito, não tinha direito à proteção do seu 

nome comercial, não possuía capacidade jurídica nem judiciária para postular 

em nome do seu negócio, não podia registrar suas marcas de comércio, não 

exercia direito sobre o ponto comercial, estava impedido de requerer 

concordata, enfim, somente respondia pelos ônus, deveres e obrigações 

incidentes sobre as suas relações mercantis. 

 A Lei nº 4.726/1964, além de reorganizar o sistema do registro do 

comércio, procurou simplificar os procedimentos de formalização dos atos das 

empresas. E dentre as modificações introduzidas, essa lei aboliu o regime da 

inscrição do comerciante, instituindo o procedimento simplificado do 

arquivamento dos atos das empresas, não exigindo mais a inscrição como ato 

formal de cadastramento. A partir da Lei nº 4.726/1964, o procedimento 

principal de competência das Juntas Comerciais passou a ser o arquivamento 

dos atos dos comerciantes e das sociedades comerciais, referentes à 

constituição, alteração, dissolução e extinção das firmas mercantis individuais e 

das sociedades comerciais. 181 

 O procedimento de arquivamento dos atos das empresas foi mantido 

pela Lei nº 8.934/1994 (art. 32), com a finalidade principal de simplificar o 

processamento desses atos, ao passo em que dispensava a formalidade da 

                                                 
181 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , vol. 1, op. cit., p. 120. 
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inscrição do comerciante e da sociedade comercial nos seus registros. A 

importância atribuída aos atos das empresas estava circunscrita, apenas, ao 

aspecto da regularidade formal, restando a configuração cadastral, própria da 

inscrição, para um segundo plano. 

 Contraditoriamente, desconhecendo toda a evolução do sistema do 

registro de empresas nos últimos 40 anos, o Código Civil de 2002 restaurou o 

procedimento da inscrição (art. 967), conferindo caráter cadastral à vinculação 

das empresas ao respectivo registro. E o regime da inscrição, como visto, era 

aquele adotado pelo Decreto nº 916/1890, que também, nesse aspecto, foi 

repristinado pelo Código de 2002. 

 Em suma, instaurou-se no nosso ordenamento jurídico uma situação 

anômala, na qual existirão dois procedimentos de regularização da empresa 

sob o aspecto registral, qual seja, o regime da inscrição constante do novo 

Código, e o regime do arquivamento disciplinado pela Lei nº 8.934/1994. 

Enquanto não solucionada, por nova legislação, essa contradição, deverá 

continuar prevalecendo a lei especial, ou seja, a Lei nº 8.934/1994, que 

disciplina o regime de arquivamento como o procedimento próprio de registro 

das empresas e de reconhecimento da sua regularidade jurídica. 

 

3.6.3. A disciplina da sociedade dependente de auto rização derivada do 

Decreto-Lei nº 2.627/1940. 

 

 Em capítulo específico do Direito de Empresa (Capítulo XI), o Código 

Civil de 2002 contém normas com a finalidade de regular as sociedades que 

dependem de prévia autorização do Governo para sua constituição e 

funcionamento (arts. 1.123 a 1.141).  

Na realidade, as normas desse capítulo nada mais são do que mera 

reprodução literal de artigos da antiga Lei das Sociedades Anônimas (Decreto-
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Lei nº 2.627, de 26.09.1940). Com efeito, a antiga Lei das Sociedades 

Anônimas, revogada quase que integralmente pela Lei nº 6.404/1976, 

continuava ainda em vigor, apenas, nessa parte residual que tratava das 

sociedades dependentes de autorização, em especial no que tange às 

sociedades estrangeiras. 

Cabe ressaltar que o Decreto-Lei nº 2.627/1940 foi outorgado em época 

de plena convulsão derivada dos problemas ideológicos, sociais e econômicos 

vivenciados ao início da Segunda Guerra Mundial. No mês de setembro de 

1940, quase toda a Europa ocidental encontrava-se subjugada pelo Exército 

Alemão e sob a ideologia do nazismo, que ocupava a França, Holanda, 

Bélgica, Dinamarca e Noruega, ao mesmo tempo em que era travava nos céus 

a batalha da Inglaterra. Esse era o ambiente histórico e conturbado em que foi 

outorgado esse diploma regulatório das sociedades anônimas no Brasil. 

Não poderia essa lei ser considerada como fruto de qualquer discussão 

ou debate de natureza jurídica, porque estava ela influenciada pela 

necessidade de delimitar as fronteiras ideológicas das nações em situação de 

guerra. Assim, com certeza, as normas que tratavam do funcionamento de 

empresas estrangeiras no Brasil foram elaboradas tendo em vista essa 

situação real de conflito entre as principais nações do mundo. 

Outorgado pelo então Presidente e ditador GETÚLIO VARGAS, o 

Decreto-Lei nº 2.627/1940 apresentava nítida preocupação com o 

funcionamento das empresas estrangeiras instaladas no Brasil, atribuindo ao 

Governo Federal efetivo controle sobre as suas atividades em território 

nacional. Ainda que superada, quase meio século depois, essa situação de 

crise bélica e ideológica entre as nações, e que exigia, naquele momento, um 

controle governamental sobre as empresas estrangeiras, especialmente para 

coibir ações de espionagem, o Código Civil de 2002 passou a reproduzir, de 

modo quase literal, as mesmas normas elaboradas para aquela realidade 

pretérita e convulsionada, como se ela continuasse presente.  
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No quadro comparativo abaixo, essa conclusão pode ser facilmente 

verificada com base na confrontação das normas correspondentes entre si, ou 

seja, entre as disposições do Decreto-Lei nº 2.627/1940 e do Código Civil de 

2002: 

Decreto-Lei 2.627/1940 Código Civil 2002 
Art . 59. A sociedade anônima ou 
companhia que dependa de 
autorização do Governo para 
funcionar, reger-se-á por esta lei, 
sem prejuízo do que estabelecer 
a lei especial. 

Art. 1.123 . A sociedade que 
dependa de autorização do Poder 
Executivo para funcionar reger-se-á 
por este título, sem prejuízo do 
disposto em lei especial. 
 

Art. 59. Parágrafo único . A 
competência para a autorização 
é sempre do Governo Federal. 

Art. 1.123. Parágrafo único . A 
competência para a autorização 
será sempre do Poder Executivo 
federal. 

Art. 60. São nacionais as 
sociedades organizadas na 
conformidade da lei brasileira e 
que têm no país a sede de sua 
administração 

Art. 1.126.  É nacional a sociedade 
organizada de conformidade com a 
lei brasileira e que tenha no País a 
sede de sua administração. 

Art. 60. Parágrafo único.  
Quando a lei exigir que todos os 
acionistas ou certo número deles 
sejam brasileiros, as ações da 
companhia ou sociedade 
anônima revestirão a forma 
nominativa. Na sede da 
sociedade ficará arquivada uma 
cópia autêntica do documento 
comprobatório da nacionalidade. 

Art. 1.126. Parágrafo único.  
Quando a lei exigir que todos ou 
alguns sócios sejam brasileiros, as 
ações da sociedade anônima 
revestirão, no silêncio da lei, a 
forma nominativa. Qualquer que 
seja o tipo da sociedade, na sua 
sede ficará arquivada cópia 
autêntica do documento 
comprobatório da nacionalidade 
dos sócios. 

Art. 61.  O requerimento ou 
pedido de autorização das 
sociedades nacionais deve ser 
acompanhado: a) do projeto dos 
estatutos; b) da lista dos 
subscritores, organizada como 
se prescreve em o art. 42; c) do 
documento comprobatório do 
depósito, em dinheiro, da décima 
parte do capital, se maior 
percentagem não for exigida pela 
lei especial (art. 38); d) de cópia 
autêntica da ata da assembléia 
de constituição ou certidão da 
escritura pública, se por essa 
forma se houver constituido a 
sociedade.  

Art. 1.128 . O requerimento de 
autorização de sociedade nacional 
deve ser acompanhado de cópia do 
contrato, assinada por todos os 
sócios, ou, tratando-se de 
sociedade anônima, de cópia, 
autenticada pelos fundadores, dos 
documentos exigidos pela lei 
especial. 
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Decreto-Lei 2.627/1940 Código Civil 2002 
Art. 61. § 1º.  O Governo poderá 
determinar alterações ou 
aditamentos nos estatutos da 
sociedade. Verificada tal 
hipótese, os fundadores 
convocarão os subscritores, afim 
de que deliberem, em 
assembléia, que funcionará na 
forma prevista no art. 44, sobre 
as alterações ou aditamentos 
exigidos pelo Governo; 
aprovadas as alterações ou 
aditamentos, os fundadores 
juntarão ao processo de 
autorização cópia autêntica da 
ata. 

Art. 1.129 . Ao Poder Executivo é 
facultado exigir que se procedam a 
alterações ou aditamento no 
contrato ou no estatuto, devendo 
os sócios, ou, tratando-se de 
sociedade anônima, os fundadores, 
cumprir as formalidades legais para 
revisão dos atos constitutivos, e 
juntar ao processo prova regular. 

Art. 62.  O Governo Federal 
poderá recusar a autorização 
pedida, se a sociedade anônima 
ou companhia não satisfizer as 
condições econômicas, 
financeiras ou jurídicas 
especificadas na lei, ou quando 
sua criação contrariar os 
interesses da econômia nacional. 

Art. 1.130 . Ao Poder Executivo é 
facultado recusar a autorização, se 
a sociedade não atender às 
condições econômicas, financeiras 
ou jurídicas especificadas em lei. 
 

Art. 63.  As sociedades anônimas 
ou companhias nacionais, que 
dependem de autorização do 
Governo para funcionar, não 
poderão constituir-se sem prévia 
autorização, quando seus 
fundadores pretenderem recorrer 
a subscrição pública para a 
formação do capital. 

Art. 1.132 . As sociedades 
anônimas nacionais, que 
dependam de autorização do Poder 
Executivo para funcionar, não se 
constituirão sem obtê-la, quando 
seus fundadores pretenderem 
recorrer a subscrição pública para 
a formação do capital. 
 

Art. 64.  As sociedades anônimas 
ou companhias estrangeiras, 
qualquer que seja o seu objeto, 
não podem, sem autorização do 
Governo Federal, funcionar no 
país, por si mesmas, ou por 
filiais, sucursais, agências, ou 
estabelecimentos que as 
representem, podendo, todavia, 
ressalvados os casos expressos 
em lei, ser acionistas de 
sociedade anônima brasileira 
(art. 60). 

Art. 1.134 . A sociedade 
estrangeira, qualquer que seja o 
seu objeto, não pode, sem 
autorização do Poder Executivo, 
funcionar no País, ainda que por 
estabelecimentos subordinados, 
podendo, todavia, ressalvados os 
casos expressos em lei, ser 
acionista de sociedade anônima 
brasileira. 
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Decreto-Lei 2.627/1940 Código Civil 2002 
Art. 64.  Parágrafo único.  O 
pedido ou requerimento de 
autorização deve ser instruido 
com: a) prova de achar-se a 
sociedade constituida conforme a 
lei de seu país; b) o inteiro teor 
dos estatutos; c) a lista dos 
acionistas, com os nomes, 
profissões, domicílios e número 
de ações de cada um, salvo 
quando, por serem as ações ao 
portador, fôr impossivel cumprir 
tal exigência; d) cópia da ata da 
assembléia geral que autorizou o 
funcionamento no Brasil e fixou o 
capital destinado às operações 
no território nacional; e) prova de 
nomeação do representante no 
Brasil, ao qual devem ser 
concedidos poderes para aceitar 
as condições em que é dada a 
autorização: f) o último balanço.  

Art. 1.164. § 1º . Ao requerimento 
de autorização devem juntar-se: I - 
prova de se achar a sociedade 
constituída conforme a lei de seu 
país; II - inteiro teor do contrato ou 
do estatuto; III - relação dos 
membros de todos os órgãos da 
administração da sociedade, com 
nome, nacionalidade, profissão, 
domicílio e, salvo quanto a ações 
ao portador, o valor da participação 
de cada um no capital da 
sociedade; IV - cópia do ato que 
autorizou o funcionamento no 
Brasil e fixou o capital destinado às 
operações no território nacional; V - 
prova de nomeação do 
representante no Brasil, com 
poderes expressos para aceitar as 
condições exigidas para a 
autorização; VI - último balanço. 

Art. 65.  O Governo Federal, na 
autorização, poderá estabelecer 
as condições que julgar 
convenientes à defesa dos 
interesses nacionais, além das 
exigidas por lei especial, 
inclusive a constante do art. 61, § 
2º. 

Art. 1.135 . É facultado ao Poder 
Executivo, para conceder a 
autorização, estabelecer condições 
convenientes à defesa dos 
interesses nacionais. 
 

Art. 66. As sociedades anônimas 
estrangeiras funcionarão no 
território nacional com a mesma 
denominação que tiverem no seu 
país de origem, podendo, 
entretanto, acrescentar as 
palavras – “do Brasil” ou “para o 
Brasil”. 

Art. 1.137. Parágrafo único.  A 
sociedade estrangeira funcionará 
no território nacional com o nome 
que tiver em seu país de origem, 
podendo acrescentar as palavras 
“do Brasil” ou “para o Brasil”. 

 

Art. 67.  As sociedades anônimas 
estrangeiras, autorizadas a 
funcionar, são obrigadas a ter, 
permanentemente, representante 
no Brasil, com plenos poderes 
para tratar de quaisquer 
questões e resolvê-las 
definitivamente, podendo ser 
demandado e receber citação 
inicial pela sociedade. 

Art. 1.138 . A sociedade estrangeira 
autorizada a funcionar é obrigada a 
ter, permanentemente, 
representante no Brasil, com 
poderes para resolver quaisquer 
questões e receber citação judicial 
pela sociedade. 
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Decreto-Lei 2.627/1940 Código Civil 2002 
Art. 68. As sociedades anônimas 
estrangeiras autorizadas a 
funcionar ficarão sujeitas às leis 
e aos tribunais brasileiros quanto 
aos atos ou operações que 
praticarem no Brasil. 

Art. 1.137 . A sociedade estrangeira 
autorizada a funcionar ficará sujeita 
às leis e aos tribunais brasileiros, 
quanto aos atos ou operações 
praticados no Brasil. 

Art. 69.  Qualquer alteração que 
a sociedade anônima estrangeira 
fizer nos seus estatutos 
dependerá de aprovação do 
Governo Federal para produzir 
efeitos em território brasileiro. 

Art. 1.139 . Qualquer modificação 
no contrato ou no estatuto 
dependerá da aprovação do Poder 
Executivo, para produzir efeitos no 
território nacional. 

Art. 70.  As sociedades anônimas 
estrangeiras devem, sob pena de 
ser-lhes cassada a autorização 
para funcionar no país, 
reproduzir no orgão oficial da 
União, e do Estado, se for caso 
(art. 173), as publicações que, 
segundo a sua lei nacional ou de 
origem, sejam obrigadas a fazer 
relativamente ao balanço, conta 
de lucros e perdas e atos de sua 
administração. 

Art. 1.140 . A sociedade estrangeira 
deve, sob pena de lhe ser cassada 
a autorização, reproduzir no órgão 
oficial da União, e do Estado, se for 
o caso, as publicações que, 
segundo a sua lei nacional, seja 
obrigada a fazer relativamente ao 
balanço patrimonial e ao de 
resultado econômico, bem como 
aos atos de sua administração. 

 

Art. 71.  A sociedade anônima 
estrangeira, autorizada a 
funcionar no país, pode, 
mediante autorização do 
Governo Federal, nacionalizar-
se, transferindo sua sede para o 
Brasil. 

Art. 1 .141. Mediante autorização 
do Poder Executivo, a sociedade 
estrangeira admitida a funcionar no 
País pode nacionalizar-se, 
transferindo sua sede para o Brasil. 

 

 

Não se demonstra admissível ou justificável, seja sob uma perspectiva 

histórica, seja considerando a própria lógica das relações internacionais, que a 

situação da realidade mundial durante a Segunda Grande Guerra possa ser 

transposta para o nosso ordenamento jurídico em outra época, totalmente 

diferente, mais de 60 anos após. Essa transposição poderia ser justificada, 

apenas, se fossem levadas em consideração a preocupação e o instinto 

defensivo da ideologia da segurança nacional contra sociedades estrangeiras, 

decorrente do alinhamento do Brasil com os países ocidentais, no período da 

assim denominada guerra fria, entre as nações vinculadas à Organização do 

Tratado do Atlântico Norte – OTAN, e os países o bloco soviético da cortina de 

ferro (1945-1989). 
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Ainda que o Código Civil de 2002 tenha sido elaborado sob uma 

orientação conservadora, como aquela prevalente durante o regime militar 

totalitário no nosso País (1964-1985), e conduzido por um jurista também 

conservador, como era assim considerado o Professor MIGUEL REALE, não é 

justificável que normas concebidas sob uma situação concreta totalmente 

diversa, continuem a prevalecer, ainda que sob uma nova capa de aparente 

legitimidade, quando incorporadas ao novo Código. 

 As normas que disciplinam a situação das sociedades nacionais e 

estrangeiras dependentes de autorização, como constantes do Código de 2002 

evidenciam, de modo conclusivo, a defasagem histórica e ideológica do novo 

Código, cabendo, neste ponto, reconhecer que o legislador comportou-se 

displicentemente, comodamente, alinhado a uma concepção ultrapassada, sem 

nenhuma preocupação com os fatores históricos que modificaram a situação 

das atividades das empresas estrangeiras na atual era de globalização e 

internacioalização dos mercados. 

  A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um conceito próprio para a 

empresa brasileira, diferenciado do conceito de empresa brasileira de capital 

nacional, distinção essa constante do atual art. 1.126 do Código Civil. A 

empresa brasileira, segundo o inciso I do art. 171 da Constituição de 1988, era 

considerada como sendo aquela constituída sob as leis brasileiras e com sede 

e administração no País. Dentro dessa definição enquadravam-se tanto as 

empresas controladas por brasileiros, como as empresas constituídas sob as 

nossas leis, mas controladas por acionistas domiciliados no exterior, como é o 

caso das empresas transnacionais. O inciso II desse mesmo art. 171 da 

Constituição considerava como empresa brasileira de capital nacional “aquela 

cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou 

indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no País”.  

 Seguindo a tendência neoliberalizante da economia resultante do 

processo de globalização, o art. 171 da Carta de 1988 foi integralmente 

revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 15.08.1995. Desse modo, a 

Constituição eliminou, do nosso ordenamento jurídico, qualquer distinção entre 
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empresa nacional e empresa brasileira de capital nacional, em razão dos 

controladores serem, ou não, domiciliados no Brasil. 

 Não obstante a supressão dessa distinção conceitual, o Código Civil de 

2002 manteve o conceito de sociedade nacional (art. 1.126), como sendo 

aquela “organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no País a 

sede de sua administração”. Esse conceito não possui mais qualquer 

fundamento ou justificativa constitucional, demonstrando, também por esse 

modo, a defasagem e desconformidade normativa na sua reprodução pelo 

novo Código Civil. 

 

3.6.4.  Inadequação das normas da contabilidade emp resarial 

 

 Uma das partes do livro do Direito de Empresa que foi objeto das mais 

contudentes críticas pela doutrina especializada, tanto da área jurídica como 

também contábil, é aquela que tratou da escrituração e da contabilidade da 

empresa, constante no Capítulo IV, do Título IV, relativo aos institutos 

complementares. 

 De início, vale ressaltar que a denominação escrituração revela-se 

defasada e inapropriada para disciplinar os procedimentos contábeis das 

empresas. Desde a Lei nº 6.404/1976, que regula as sociedades por ações, os 

procedimentos de contabilidade passaram a ser denominados de 

demonstrações financeiras, conceito mais largo, abrangente e adequado para 

definir o sistema de cálculo e expressão do desempenho financeiro, econômico 

e patrimonial das empresas. 182 

                                                 
182 A expressão escrituração revela-se imprópria e defasada porque, dentro desse capítulo, 
“estão não só a escrituração mas também as demonstrações contábeis”, sendo que o mais 
correto “é o que faz a Lei das S/A ao chamá-lo de Exercício Social e Demonstrações 
Financeiras” (MARTINS, Eliseu, Atrocidades Contábeis no Novo Código Civil , Boletim SIA – 
Sistema de Informações da Associação Brasileira de Companhias Abertas - ABRASCA, Rio de 
Janeiro, nº 612, 23.09.2002, p. 5). 
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 O Código Civil de 2002, nessa parte relativa à normatização dos 

procedimentos da escrituração contábil das empresas, procedeu a uma mera 

compilação das normas e procedimentos contábeis constantes do Decreto-Lei 

nº 305, de 28.02.1967 e do Decreto-Lei nº 486, de 03.03.1969, que por sua vez 

atualizaram as regras dos artigos 10 a 20 do Código Comercial de 1850. 

 Em termos gerais, a disciplina do Código de 2002 estabelece a 

obrigatoriedade de todo empresário e sociedade empresária adotar um sistema 

uniforme de contabilidade, com base na escrituração do livro diário, e de 

levantar, todo ano, um balanço patrimonial representativo da posição do ativo e 

do passivo da empresa. 

 A contabilidade compreende o sistema de lançamento e registro dos 

fatos econômicos capazes de modificar a situação patrimonial da empresa. De 

modo resumido, “a contabilidade é o sistema de informação que controla o 

patrimônio de uma entidade”. 183 A contabilidade representa, portanto, o 

sistema de registro dos fatos patrimoniais, enquanto a escrituração é o método 

de lançamento desses registros nos livros próprios. 

 Ao final de cada exercício social, a empresa é obrigada a elaborar as 

suas demonstrações financeiras, as quais “deverão exprimir com clareza a 

situação do patrimônio da companhia na data do término do exercício social 

(posição estática) e as mutações patrimoniais ocorridas no exercício então 

findo (posição dinâmica)”. 184 

 Apesar da Lei nº 6.404/1976 se referir às sociedades por ações, 

disciplinando o seu regime jurídico próprio, as normas relativas à contabilidade 

e demonstrações financeiras das companhias (artigos 175 a 188), são 

                                                 
183 PADOVEZE, Clóvis Luis, Manual de Contabilidade Básica , São Paulo, Atlas, 5ª edição, 
2004, p. 29. 
184 CARVALHOSA, Modesto, e LATORRACA, Nilton, Comentários à Lei de Sociedades 
Anônimas , vol. 3, São Paulo, Saraiva, 1997, p. 554. 
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aplicáveis aos demais tipos societários, juntamente com os princípios de 

contabilidade geralmente aceitos (Lei nº 6.404/1976, art. 177).185 

 A crítica que deve ser colocada neste ponto é que um Código Civil, 

diploma amplo e abrangente de normas gerais, não deveria descer às minúcias 

dos procedimentos da contabilidade e da escrituração mercantil. Assim, se o 

novo Código teve como objetivo importar conceitos e procedimentos 

detalhados de contabilidade empresarial, e que somente caberiam na 

legislação especial, de outro lado ele incorreu em grave atecnia, ao confundir o 

procedimento da escrituração com o conceito mais amplo de contabilidade. 

 De um modo abrangente, o sistema contábil deve ser adotado por 

qualquer tipo de entidade que possua patrimônio próprio, não sendo exclusivo 

das sociedades empresárias. Uma fundação ou associação de fins não 

econômicos deverá, da mesma maneira que as sociedades empresárias, 

manter uma estrutura contábil e um regime de escrituração apto a registrar as 

suas variações patrimoniais. Contudo, o Código de 2002 apenas se refere, 

vagamente, sem qualquer detalhamento, à competência da assembléia geral 

das associações não econômicas para a aprovação das contas dos seus 

administradores (art. 59, inciso III). Nenhum sistema contábil específico regulou 

o Código no que tange às associações e fundações, quando, por uma questão 

de coerência, deveria ter assim disciplinado, ainda que fosse para mandar 

aplicar, por analogia, no que coubesse, as normas contábeis das sociedades 

empresárias. 

 Ao especificar um regime contábil necessário e obrigatório, apenas, ao 

empresário e às sociedades empresárias, o novo Código revelou a sua 

preocupação de abarcar, nas suas normas, institutos específicos da legislação 

mercantil, ao passo que deixou de estabelecer os procedimentos contábeis que 

devem ser também observados pelas demais formas associativas corporativas 

e também pelas fundações de direito privado (art. 62). 

                                                 
185 BORBA, José Edwaldo Tavares, Direito Societário , Rio de Janeiro, Renovar, 5ª edição, 
1999, p. 404. 
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 Na disciplina da contabilidade da empresa, o Código de 2002 não 

apresenta nada de novo, pelo contrário, reproduz, com outras palavras, textos 

do Código Comercial de 1850 e do Decreto-Lei nº 486/1969. A base referencial 

desse capítulo também remonta ao Código Civil italiano de 1942, que nos seus 

artigos 2.214 a 2.221 trata da escrituração contábil (Delle scritture contabili), e 

nos artigos 2.423 a 2.435 dispõe sobre a obrigação e critérios de elaboração do 

balanço patrimonial (Del bilancio).186 

 Além da inadequação de regulação de procedimentos contábeis de 

natureza estritamente mercantil, o novo Código Civil desce a um nível de 

detalhamento desnecessário, como, por exemplo, no seu art. 1.187, que trata 

dos critérios de avaliação dos bens da empresa para fins de elaboração do 

inventário. Neste dispositivo, o Código Civil chega ao ponto de determinar que 

“os valores mobiliários, matéria-prima, bens destinados à alienação, ou que 

constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da empresa, podem 

ser estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço 

corrente, sempre que este for inferior ao preço de custo, e quando o preço 

corrente ou venal estiver acima do valor do custo de aquisição, ou fabricação, e 

os bens forem avaliados pelo preço corrente, a diferença entre este e o preço 

de custo não será levada em conta para a distribuição de lucros, nem para as 

percentagens referentes a fundos de reserva”. O art. 183 da Lei das 

Sociedades Anônimas, ao dispor sobre essa mesma hipótese, prescreve que 

“os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da 

companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em 

almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para 

ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior”. Conforme se constata, 

a lei especial apresenta-se bem mais objetiva e sucinta em comparação com a 

redação do Código Civil, sendo que o resultado prático da aplicação de ambas 

as normas, sob o ponto de vista contábil, é exatamente o mesmo.  

 Esse nível de detalhamento constante de uma série de normas do 

Código de 2002, especialmente do seu art. 1.187, que estabelece os critérios 

                                                 
186 MILANI, Mário Sérgio, Da escrituração no novo Código Civil , São Paulo, Juarez de 
Oliveira, 2004, p. 8. 
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de lançamento para a elaboração do inventário patrimonial, não se coaduna 

com a natureza da legislação codificada, na qual deveriam constar regras de 

caráter geral, e não normas de procedimento que melhor estariam contidas na 

legislação mercantil especial.  
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CAPÍTULO 4 

CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO DE EMPRESA 

 

SUMÁRIO: 4.1. A empresa como categoria básica do sistema; 
4.2. Conceito de empresário; 4.3. Distinção entre as figuras do 
comerciante e do empresário; 4.4. A sociedade empresária 
como modo de exercício coletivo da empresa; 4.5. Tipologia da 
empresa; 4.6. O estabelecimento empresarial e sua positivação 
pela legislação codificada. 

 

4.1. A empresa como categoria básica do sistema 

 

 O Código de 2002 não define a empresa, de modo que essa definição 

deve ser extraída do próprio conceito de empresário (art. 966). A empresa é 

considerada como a atividade econômica em si, como o exercício da função de 

produção e circulação de mercadorias e serviços. Para a Ciência do Direito, 

segundo PONTES DE MIRANDA, “chama-se empresa ou estabelecimento ao 

exercício profissional de atividade econômica, que se organize para a produção 

ou distribuição de bens ou serviços. De ordinário, quem cria a empresa precisa 

de complexo de bens, de que possa dispor, ou usar, para atingir os fins do 

empreendimento”. 187 Na contextualização da empresa, observa-se que ela 

desempenha, em caráter geral, as seguintes atividades: 

a) a produção, industrialização ou manufatura de bens, para posterior 
colocação no mercado; 

b) a circulação de bens no mercado, sejam estes originários de produção 
industrial ou de compra para revenda ou aluguel do uso; 

c) a prestação de serviços de diversos tipos e natureza, de caráter próprio 
ou realizados como atividades complementares ou conexas à produção 
e circulação de bens; 

                                                 
187 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado , São Paulo, Revista dos Tribunais, 4ª 
edição, 1983, Tomo XV, p. 355. 
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d) as atividades extrativas minerais, vegetais e agropecuárias, quando 
estruturadas para o beneficiamento desses produtos e sua 
comercialização no mercado. 

 

A partir da especificação das atividades desempenhadas pela empresa, 

decorrente da sua noção econômica, podemos desenvolver uma definição 

jurídica para a apreensão desse instituto. Entende REQUIÃO que o jurista 

trabalha “sobre o conceito econômico para formular a noção jurídica de 

empresa”.188 E essa dependência da construção conceitual da empresa pela 

teoria econômica sempre representou uma certa resistência dos juristas em 

adotar uma definição importada de outra área de conhecimento. 

Além da contribuição da teoria de ALBERTO ASQUINI 189 para a 

elaboração de uma concepção jurídica para a empresa, a doutrina moderna se 

apoia nos estudos de GIUSEPPE FERRI para desenvolver uma noção jurídica 

de empresa. De acordo com FERRI, a empresa somente pode ser analisada a 

partir de seus aspectos mais expressivos, que são:190  

a) a empresa como expressão da atividade do empresário, e desse modo 
estará sujeita a normas de regulação dessa atividade, principalmente na 
fixação de requisitos para o exercício da atividade empresarial, a 
exemplo do registro do comércio; 

b) a empresa como idéia criadora, a qual será objeto de proteção pelo 
direito a partir da legislação da propriedade industrial, da tutela dos 
direitos imateriais e das normas de repressão à concorrência desleal; 

c) a empresa como complexo de bens, confundindo-se com a noção de 
estabelecimento comercial, compreendendo a reunião de direitos 
materiais e imateriais organizados pelo empresário para o seu exercício; 

d) a empresa sob a perspectiva das relações com os seus colaboradores, 
considerada a partir dos princípios hierárquicos e das relações de 
emprego, matéria que passou para uma área de regulação mais 
especializada no campo do direito do trabalho. 

                                                 
188 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , vol. 1, op. cit., p. 51. 
189 ASQUINI, Alberto, Perfis da Empresa , Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro – RDM, op. cit., p. 109 a 126. 
190 FERRI, Giuseppe, Manuale di Diritto Commerciale , Turim, Unione Tipografica, 1956, apud 
REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , vol. 1, op. cit., p. 51. 
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A concepção jurídica de empresa como organismo voltado ao exercício de 

atividade econômica existe desde a enumeração dos atos de comércio pelo 

Código Comercial francês de 1807, ao mencionar as empresas de manufatura 

e outros tipos de negócios mercantis realizados através de empresas. 191 

 Na opinião de WALDEMAR FERREIRA, o legislador do Código francês 

de 1807, “por inadvertência ou não, no rol dos atos de comércio se incluíram 

certas empresas e, até, estabelecimentos, quando nele não deviam figurar, 

senão e exclusivamente, atos.” 192 Assim, a partir do momento em que o 

regime codificado de origem do direito comercial passou a se referir às 

empresas, em diversos tipos de atividades mercantis, em especial no tocante 

às empresas de manufatura ou industriais, desse momento em diante a figura 

da empresa foi positivada, apesar da lei não contemplar um conceito próprio 

para melhor caracterizá-la como instituto jurídico.  

 Configurada a empresa como um instituto de direito comercial, ainda sob 

o regime da teoria dos atos de comércio, a doutrina procurou explicar a 

natureza e as características da empresa, assim como compatibilizar essa 

figura com a pessoa do comerciante, até então considerado como o principal 

sujeito no exercício da atividade mercantil. 

 Com base no Código Comercial francês de 1807, LYON-CAEN & 

RENAULT afirmam que a expressão empresa “não se referia a um fato isolado, 

mas ao exercício de uma profissão ou, ao menos, de uma série de atos de uma 

certa importância que implicam em uma organização pré-estabelecida para um 

objetivo de negócios”. 193 

O Regulamento nº 737/1850, de caráter complementar ao Código 

Comercial brasileiro, a pretexto de estabelecer a competência da jurisdição do 

                                                 
191 O Código Comercial francês de 1807 (art. 632) considerava como ato de comércio “toute 
entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau”, e também 
“toute entreprise de fornitures, d’agence, bureau d’affaires, établissements de ventes à l’encan, 
de spetacles publics”. 
192 FERREIRA, Waldemar, Tratado de Direito Mercantil Brasileiro , vol. II, Teoria dos Atos de 
Comércio, op. cit., 191. 
193 LYON-CAEN, CH. & RENAULT, L., Manuel de Droit Commercial , Paris, Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, 11ª edição, 1913, p. 35. 
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Tribunal de Comércio do Império no julgamento das causas mercantis, 

reproduziu quase literalmente o enunciado do Código francês,  ao fazer 

menção, dentre os atos de comércio, às “empresas de fábricas, de comissões, 

de depósito, de expedição, consignação e transporte de mercadorias e 

espetáculos públicos”. 

Nessa visão legal e doutrinária precurssora dos modernos estudos sobre 

a empresa, a característica comercial era inerente não somente à empresa em 

si, mas a todas as relações econômicas por ela mantidas no exercício da sua 

atividade. Cabe ressaltar que a moderna noção de empresa foi desenvolvida 

por LORENZO MOSSA, a partir das lições de WIELAND, entendendo MOSSA 

que “a empresa é o centro da realidade econômica submetida ao direito 

mercantil”, sendo ela o próprio “pressuposto jurídico da comercialidade”. 194  

A doutrina passou então a se referir à empresa como uma realidade do 

mundo comercial, como um conceito inerente ao direito mercantil, ainda que 

conceitualmente não determinado, apesar da prevalência da concepção 

objetivista dos atos de comércio e da subjetividade da figura do comerciante. 

Não obstante, o conceito de empresa permaneceu derivado da teoria 

econômica, ou como afirmou CARVALHO DE MENDONÇA, “o conceito 

econômico é o mesmo jurídico”, considerada a empresa como organização 

destinada a exercitar uma atividade produtiva.195 

 O Código Comercial italiano de 1882 igualmente se filiou ao sistema 

francês dos atos de comércio, ao se referir a várias espécies de empresas 

enumeradas no seu art. 3º, como, entre outras, as empresas de fornecimento 

(nº 6), de construção civil (nº 7), de manufatura (nº 8), de espetáculos públicos 

(nº 9), as empresas editoras, tipográficas ou de livraria (nº 10), de transporte de 

                                                 
194 MOSSA, Lorenzo, Trattato del nuovo diritto commerciale , Milão, 1942, apud BARRETO 
FILHO, Oscar, Teoria do estabelecimento comercial , op. cit., p. 23.  
195 Segundo a lição de CARVALHO DE MENDONÇA, “empresa é a organização técnico-
econômica que se propõe a produzir, mediante a combinação dos diversos elementos, 
natureza, trabalho e capital, bens ou serviços destinados à troca (venda), com esperança de 
realizar lucros, correndo os riscos por conta do empresário, isto é, daquele que reúne, 
coordena e dirige esses elementos sob a sua responsabilidade” (CARVALHO DE MENDONÇA, 
José Xavier, Tratado de Direito Comercial Brasileiro , vol. I, op. cit., p. 492). 
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pessoas ou coisas, por terra ou por mar (nº 13), e as empresas de comissão, 

de agência ou de negócios (nº 21).  

 Procurando formular um conceito unitário de empresa a partir dessa 

disposição do Código italiano, ALFREDO ROCCO observara que alguns 

doutrinadores consideram que “não haveria outro caminho a seguir que não 

fosse o de considerar a empresa um complexo de negócios, tendo por base 

uma organização única, e agrupando-se estes negócios em torno de um único 

organismo econômico”.196 De acordo com essa concepção, aduz ROCCO, o 

“traço característico da empresa seria o exercício de uma atividade complexa 

e, portanto, uma repetição de certos atos singulares que se refletiria 

subjetivamente na intenção de alguém se dedicar com estabilidade e 

continuamente à prática de uma série de negócios do mesmo gênero”. 197 

ROCCO não admite como aceitáveis tais definições, uma vez que nenhum 

desses conceitos econômicos coincide com o conceito de empresa resultante 

das disposições positivas do Código Comercial italiano. Por isso, ele entende 

que, de um modo geral, “a simples compra para revenda e as sucessivas 

revendas, o comércio enfim, são uma empresa não só no sentido mais lato, 

como no mais restrito”. 198 

 E assim, na busca por extrair um elemento comum para a caracterização 

da empresa na legislação codificada italiana, ROCCO entende que “o elemento 

específico constitutivo da empresa, no sentido do código, é a organização do 

trabalho de outrem”, e conclui afirmando que somente “temos empresa e, 

consequentemente, ato comercial, quando a produção é obtida mediante 

trabalho de outros, ou, por outras palavras, quando o empresário recruta 

trabalho, organiza-o, fiscaliza-o, retribui-o e dirige-o para os fins de 

produção”.199 

 De um modo geral, a doutrina francesa formulou a concepção da 

empresa a partir de duas idéias: a primeira, da empresa como uma 

                                                 
196 ROCCO, Alfredo, Princípios de Direito Comercial , op. cit. p. 207. 
197 ROCCO, Alfredo, Princípios de Direito Comercial , op. cit. p. 207-208. 
198 ROCCO, Alfredo, Princípios de Direito Comercial , op. cit. p. 208. 
199 ROCCO, Alfredo, Princípios de Direito Comercial , op. cit. p. 222-223. 
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organização, e a segunda considera que essa organização deve ser concebida 

para o exercício de uma atividade econômica.200  

Desenvolvendo mais além essa percepção da empresa como 

organização econômica, MICHEL DESPAX observou que a doutrina adotava 

duas abordagens diferenciadas para a empresa, uma restritiva e outra 

extensiva. De acordo com a concepção restritiva, a empresa seria a 

organização dos fatores de produção, mediante o emprego de trabalho alheio 

com fim lucrativo, o que estaria de acordo com a abordagem capitalista. Sob a 

visão extensiva ou funcional, a empresa compreenderia toda organização cujo 

objeto é a produção, a comercialização ou a circulação de bens ou de 

serviços.201 

 Ambas as abordagens propostas por DESPAX consideram a empresa 

como uma entidade personificada, dissociada da noção de empresário, e que 

possuem um elemento comum, qual seja, a organização dos fatores de 

produção.202 A idéia de empresa, apesar de bastante próxima do conceito de 

empresário adotada pelo Código Civil italiano de 1942, com este não se 

confunde, considerando que a noção de empresa resulta da idéia de atividade 

organizada, ao passo que o conceito de empresário compreende o exercício 

profissional dessa mesma atividade, com caráter subjetivo e não funcional. 

 Neste ponto podemos concluir que a empresa já era referida e assim se 

apresentava como um instituto jurídico inerente ao direito comercial, positivada 

deste o Código Comercial francês de 1807 e reproduzida em diversos outros 

códigos ainda filiados ao sistema originário dos atos de comércio. 

 O Código Civil italiano de 1942, reconhecendo a unicidade e importância 

do conceito da empresa, nada mais fez do que elevar esse instituto como uma 

                                                 
200 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , vol. 1, op. cit., p. 53. 
201 DESPAX, Michel, L’Entreprise et le droit , Paris, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, 1957, p. 6-7. 
202 Ao comentar a teoria de DESPAX, constata BULGARELLI que “não é difícil perceber que a 
idéia de organização dos fatores de produção está presente em todas elas, valendo acentuar 
que a primeira corrente põe acento também no lucro, enquanto a segunda o dispensa; todas 
elas, contudo, dão relevo ao aspecto do efetivo funcionamento da unidade produtiva, portanto, 
da atividade” (BULGARELLI, Waldirio, Tratado de Direito Empresarial , op. cit., p. 51). 
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categoria fundamental do direito, concepção agora adotada e reproduzida pelo 

Código Civil de 2002.  Sob essa nova concepção, a empresa deixou de ser 

apenas mais um objeto definidor da mercancia, como atividade econômica 

funcional, e passou a ser considerada como sujeito de direitos, não obstante a 

sua definição tenha permanecido praticamente a mesma em comparação com 

as teses elaboradas pela doutrina tradicional.  

 

4.2. Conceito de empresário 

 

Inaugurando o Livro II da Parte Especial, do Direito de Empresa, o artigo 

966 do Código Civil de 2002 define como empresário “quem exerce 

profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a 

circulação de bens ou de serviços”. A atividade econômica, quando 

desempenhada de forma coletiva, por duas ou mais pessoas, recebeu o título 

de sociedade empresária,203 em substituição à anterior denominação de 

sociedade comercial.  

A partir dessa definição de empresário, o livro do Direito de Empresa no 

Código Civil de 2002 estabeleceu uma série de diretrizes, requisitos e 

procedimentos que deverão ser observados na atividade empresarial, dirigidos 

ao titular de firma individual, assim como para os sócios e administradores das 

sociedades empresárias. 

De acordo com o novo Código Civil, empresário é somente o titular de 

firma ou empresa individual, que exerce a sua atividade profissional, sem a 

participação de outras pessoas na formação do capital e na partilha dos 

resultados.  

                                                 
203 Para o Código Civil de 2002, a sociedade empresária, como será aprofundado adiante, 
representa o modo de exercício coletivo da empresa, sendo ela, a sociedade, a própria titular 
da empresa, noção aproximada das sociedades mais desenvolvidas, como as sociedades 
anônimas, mas que não se coaduna com as formas de sociedades limitadas familiares, em que 
a titularidade da empresa fica restrita a pessoas físicas que devem ser consideradas como 
autênticos empreendedores. 
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 O exercício de atividade econômica de modo coletivo, através de duas 

ou mais pessoas, preenchendo o requisito da pluripessoalidade, seria próprio, 

assim, da sociedade empresária. Nesse contexto coletivo, o empresário ou 

titular da empresa é a própria sociedade, e não as pessoas físicas que a 

integram na condição de sócios ou acionistas. Os sócios que controlam o 

capital e exercem os poderes de administração, representação e gestão da 

sociedade são referidos, pelo novo Código Civil, simplesmente, como 

administradores.  

Na opinião de FÁBIO ULHOA COELHO, os sócios ou acionistas 

responsáveis pela administração e condução dos negócios da empresa não 

podem ser qualificados juridicamente como empresários, uma vez que a 

exploração da atividade da empresa é realizada pela pessoa jurídica que os 

sócios fazem parte, de tal modo que “a expressão empresa designará a 

atividade, e nunca a sociedade”. 204 Essa afirmação é confusa, e decorre de um 

tecnicismo exagerado, ao não considerar a sociedade empresária como uma 

empresa, quando a designação genérica de empresa deve abranger não 

apenas o empresário titular da firma individual, mas a forma da empresa 

coletiva, isto é, a sociedade. 205 

O empresário deve ser considerado, em sentido amplo, como toda 

pessoa física que, aplicando capital próprio em uma exploração econômica, 

organiza e dirige a empresa, seja esta uma empresa individual ou uma 

sociedade empresária. Apesar do Código Civil de 2002, por inferência do art. 

968, definir como empresário a pessoa física, revela-se ilógico negar aos 

controladores e administradores de sociedades empresárias o qualificativo de 

empresário lato sensu. Essa tendência de ampliar o conceito de empresário 

resulta de uma perspectiva histórica, segundo COMPARATO, ao considerar 

                                                 
204 COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial , vol. 1, op. cit., pág. 64.  
205 Apenas em sentido estrito, a empresa, como atividade, não se confunde com a sociedade, 
que representa a forma da empresa. Esses conceitos são tecnicamente diferentes, na medida 
em que a empresa somente existe quando estiver, de fato, desempenhando o seu objeto 
mercantil a partir do capital aplicado. Como observa SÉRGIO CAMPINHO, “Poderá existir 
sociedade sem empresa, ainda que seu objeto compreenda atividade própria de empresário, 
bastando, para isso, que seus atos constitutivos sejam inscritos na Junta Comercial sem, de 
fato, entrar em atividade, deixando de exercer a exploração do objeto” (CAMPINHO, Sérgio, O 
Direito de Empresa à luz do novo Código Civil , op. cit., p. 14). 
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que “o direito comercial fixado nas codificações do séc. XIX não distinguia o 

capitalista do empresário”, e assim sempre se confundiam na mesma pessoa a 

noção a respeito do comerciante individual e a dos sócios nas sociedades 

mercantis. 206     

 Na perspectiva econômica, na linguagem do mercado, sempre se 

considerou como empresário o capitalista,207 aquela pessoa que investe capital 

em uma atividade produtiva, com a finalidade de obtenção de lucro. Condição 

essencial para o exercício dessa atividade eminentemente técnica é a 

organização dos fatores de produção, dos bens materiais e imateriais reunidos 

em um todo dotado de logicidade e adaptado à exploração de determinado 

ramo de negócio. O grau de organização e especialização da empresa será 

sempre proporcional à complexidade do objeto da exploração, podendo variar 

desde uma pequena mercearia de bairro, explorada sob a forma individual de 

uma microempresa, até uma grande companhia siderúrgica de capital aberto, 

com milhares de acionistas. Em ambas as situações, devemos considerar que 

será empresário tanto aquele que explora um pequeno negócio, como o 

acionista controlador da grande empresa com poderes de administração da 

companhia. O que importa para essa concepção é o exercício da atividade 

econômica de exploração mercantil, e não a forma estrita da empresa. 

 Como elementos comuns na caracterização do empresário, 

independentemente do tipo, da forma ou do porte da empresa, REQUIÃO 

considera que o empresário é aquele que toma a iniciativa para a constituição 

da sua empresa e assume o risco da exploração comercial.208 A iniciativa e o 

risco, assim, constituem esse núcleo comum determinante, em primeiro plano, 

da configuração da pessoa do empresário. 

De acordo com o art. 966 do Código Civil, todavia, a definição técnica de 

empresário fica circunscrita ao titular da firma ou empresa individual. Na 

                                                 
206 COMPARATO, Fábio Konder, Direito Empresarial , São Paulo, Saraiva, 1995, p. 17. 
207 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , vol. 1, op. cit., p. 76. 
208 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , vol. 1, op. cit., p. 77. 
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decomposição dos elementos dessa definição dogmática, podemos extrair as 

seguintes características essenciais da figura do empresário:209 

a) exercício de uma atividade econômica com a finalidade de produção ou 
circulação (troca) de bens ou de serviços; 

b) essa atividade deve ser organizada; e 

c) desempenhada de modo profissional. 

 

De modo mais detalhado, AULETTA apresenta a definição de 

empresário a partir do art. 2.082 do Código Civil italiano, devendo esta 

compreender a presença necessária dos seguintes elementos: 210 

a) empresa significa o exercício de uma atividade, e atividade é um conjunto 
de atos que são desempenhados e sujeitos a uma disciplina particular; 

b) a atividade da empresa deve ser econômica, destinada à produção de bens 
ou à prestação de serviços; 

c) a atividade econômica deve ser exercitada profissionalmente, isto é, de 
modo habitual; 

d) a atividade econômica deve ser organizada, de tal modo que possam ser 
destacados elementos mínimos característicos dessa organização, como a 
presença de colaboradores na empresa; 

e) o fim da atividade de produção e circulação de bens e de prestação de 
serviços deve ser a destinação ao mercado; 

f) a atividade da empresa tem necessariamente escopo lucrativo; e 

g) o objeto da empresa deve ser lícito. 

 

Na Exposição de Motivos do Projeto do Código Civil, MIGUEL REALE 

procura explicar que, segundo a concepção adotada pelo projeto, “na empresa, 

no sentido jurídico deste termo, reunem-se e compõe-se três fatores, em 

unidade indecomponível: a habitualidade no exercício de negócios, que visem 

                                                 
209 FERRARA JR., Francesco e CORSI, Francesco, Gli Imprenditori e Le Società , op. cit., p. 
28. 
210 AULETTA, Giuseppe, e SALANITRO, Niccolò, Diritto Commerciale , Milano, Giuffrè, 14ª 
edição, 2003, p. 4-7. 
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à produção ou à circulação de bens ou de serviços; o escopo de lucro ou 

resultado econômico, a organização ou estrutura estável dessa atividade”. 211  

O caráter lucrativo da atividade econômica, contudo, não seria exclusivo 

da empresa, tendo em vista que o art. 997, inciso III do Código Civil, ao dispor 

sobre as cláusulas essenciais do contrato da sociedade simples, faz menção à 

participação dos sócios nos lucros. Diversos outros dispositivos referentes à 

sociedade simples (artigos 1.006 a 1.009, 1.017, 1.026 e 1.027) também se 

referem ao direito dos sócios nos lucros apurados e distribuídos. Assim, ao 

contrário da antiga figura da sociedade civil, em que o Código de 1916 nada 

estabelecia a respeito do seu caráter lucrativo, a sociedade simples, não 

empresária, possui nítido escopo lucrativo e deverá distribuir o lucro entre os 

sócios quando forem positivos os seus resultados econômicos anuais. 

Enquanto o novo Código contempla em várias normas a finalidade 

lucrativa da sociedade simples, na disciplina da sociedade limitada, que é 

empresária e intrinsecamente mercantil, apenas uma disposição (art. 1.059) faz 

alusão ao lucro, ainda assim como norma de sanção, ao obrigar o sócio a repor 

os lucros auferidos com prejuízo do capital. 

Essa contradição demonstra que o Código Civil de 2002 não se 

preocupou em denotar o caráter lucrativo da atividade do empresário, deixando 

o art. 966 de fazer menção a esse desiderato natural de toda empresa 

comercial, que é a finalidade lucrativa, do mesmo modo que o Código italiano 

de 1942 também não reconheceu, no seu art. 2.082, o lucro como elemento 

definidor da atividade empresarial, apesar de se referir, em diversos outros 

dispositivos, à apuração dos lucros (utili) como resultante da exploração 

econômica.  

 Ainda que o Código de 2002 tenha omitido o caráter lucrativo da 

atividade empresarial, este será sempre imanente, natural, a qualquer 

modalidade de exploração econômica. Com efeito, para a constituição da 

                                                 
211 REALE, Miguel, Exposição de Motivos do Projeto do Código Civil , Diário do Congresso 
Nacional, op. cit., p. 119. 
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empresa, além do requisito da pessoalidade, da presença de uma pessoa que, 

por sua iniciativa, resolve explorar determinada atividade econômica, o 

segundo requisito é o da disponibilidade e aplicação do capital necessário à 

aquisição dos elementos materiais mínimos, como aquisição ou locação de 

imóvel, gastos com instalações, equipamentos, máquinas, formação de 

estoques de matérias-primas ou mercadorias para revenda, contratação de 

empregados, enfim, de uma série de despesas que serão financiadas com o 

capital inicial alocado na atividade. 

 A inversão do capital pressupõe, logicamente, a recuperação dos 

investimentos e a remuneração do dinheiro aplicado na exploração mercantil, e 

o próprio conceito de lucro, como remuneração do capital, como o ganho que 

deverá ter o capitalista para a viabilização do empreendimento, compreende 

um elemento imprescindível à própria existência e sobrevivência da empresa 

no mercado. Afinal, a empresa que não gerar lucros com a exploração 

econômica estará fadada ao insucesso e a falência será o seu destino 

inexorável. A intenção da remuneração pelo lucro, pois, se insere entre os 

elementos que integram a definição de empresário, como a própria idéia de 

salário corresponde à retribuição do trabalho dos empregados da empresa.   

 

4.3. Distinção entre as figuras do comerciante e do  empresário 

 

 Segundo a definição legal que constava do art. 4º do Código Comercial 

de 1850, comerciante era a pessoa que estava regularmente matriculada 

perante o Registro do Comércio e fazia da mercancia profissão habitual.212 A 

caracterização do comerciante resultava da presença desses dois requisitos, o 

                                                 
212 Na redação original desse dispositivo, a matrícula do comerciante era formalizada perante 
os Tribunais de Comércio do Império, e com a extinção desses Tribunais, em 1875, o registro 
do comerciante passou a ser realizado pelas Juntas Comerciais. Posteriormente, com o 
Decreto nº 916/1890, o regime de matrícula foi abolido e suibstituído pela inscrição do 
comerciante na Junta Comercial, que passou a ser facultativa e não mais obrigatória para o 
exercício do comércio. 
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formal, decorrente do registro na Junta Comercial, e o material, relativo ao 

exercício dos atos de comércio com caráter profissional. 

 Dentre os principais sistemas jurídicos dominantes entre os séculos XIX 

e XX na Europa, se destacavam os seguintes na qualificação jurídica do 

comerciante: 213 

a) sistema francês , no qual o exercício da profissão é que caracteriza 
o comerciante, independentemente de matrícula na Junta Comercial; 

b) sistema suíço , em que a inscrição de quem exerce o comércio é 
obrigatória, enquanto que para outras atividades econômicas, como 
no caso dos artesãos e pequenos varejistas, a inscrição é facultativa; 

c) sistema alemão , o mais complexo, segundo o qual considera-se 
como comerciante a pessoa em virtude do exercício de uma 
atividade mercantil, sendo o registro obrigatório; todavia, o registro 
não lhe confere a qualificação de comerciante, por este ter natureza 
meramente declaratória; 214  

d) sistema italiano , que promoveu a transição da figura do comerciante 
para o imprenditore (empresário), considerado este como aquele que 
exerce atividade econômica organizada para a produção ou 
circulação de bens ou serviços, estando os imprenditori commerciali, 
como categoria diferenciada, obrigados ao registro. 

 A figura tradicional do comerciante sempre esteve relacionada ao 

exercício de atividade mercantil, voltada, intrinsecamente, para a prática de 

atos de comércio, assim definidos em lei como o exercício da mercancia. O 

comerciante, na maioria dos sistemas jurídicos, assim era qualificado apenas 

em razão do aspecto material da atividade, do exercício dos atos de comércio 

                                                 
213 ALVARES, Walter, Curso de Direito Comercial , op. cit., p. 99-100. 
214 No sistema alemão o exercício do comércio é classificado em seis grupos de atividades, 
conforme as características da exploração: 1) Musskaufleute – neste grupo principal se 
enquadram aqueles que exercem atividade típica mercantil, de comércio, indústria, bancos e 
de transportes, estando sempre obrigados ao registro; 2) Sollkaufleute – diz respeito àqueles 
que não desempenham uma atividade comercial, mas que adotam uma estrutura 
organizacional própria do comerciante; 3) Kannkaufleute – refere-se ao exercício de atividade 
rural, e assim não mercantil, mas que em virtude das características comerciais das suas 
operações podem ser qualificados como comerciantes; 4) Vollkaufleute – categoria reservada 
aos que exercem atividade mercantil de modo amplo; 5) Minderkaufleute – compreende os 
pequenos comerciantes e artesãos que adotam um modo simples de organização mercantil; 6) 
Formkaufleute – são os comerciantes assim qualificados apenas em razão de adotar uma 
forma mercantil para exploração de atividade não considerada materialmente como de 
natureza comercial (ALVARES, Walter, Curso de Direito Comercial , op. cit., p. 100-101). 
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de modo habitual e profissional, com o objetivo lucrativo a compor o elemento 

finalístico da atividade. 

 O comerciante, do mesmo modo que a figura do antigo mercador, 

atuava e ainda atua dentro de um ambiente físico denominado de mercado, 

tendo como objeto de suas operações ou transações as mercadorias, atividade 

que é denominada de natureza mercantil, sendo o transporte que propicia a 

circulação desses bens designado, por isso mesmo, de mercante. A fixação em 

um único elemento principal ou denominador comum, a idéia de merx 

(mercadoria), cuja divindade grega protetora do comércio era o Deus Mercúrio, 

demonstra que a atividade do comerciante, desde a sua origem, sempre esteve 

relacionada com a produção e negociação de mercadorias no mercado. 

 A mercadoria representa, desse modo, elemento fundamental para a 

definição da atividade do comerciante, como o objeto próprio da mercancia. A 

mercancia, em sentido genérico, corresponde a todo esse processo de 

produção e circulação de coisas e riquezas, em todos os níveis e tipos de 

especialização de coisas suscetíveis de serem ofertadas e negociadas no 

mercado. E essa idéia-força representada pela mercancia jamais poderia ser 

desconsiderada ou abandonada na qualificação jurídica dos profissionais do 

comércio. Em suma, jamais existirá comércio se esta atividade não tiver como 

centro de sua definição a produção e a circulação de mercadorias. 

 Não obstante toda essa milenar construção histórica, a partir da 

concepção unitarista do Código italiano de 1942, a mercadoria veio a ser 

substituída pelo conceito mais amplo e genérico de bem, de coisa tanto móvel 

como imóvel, que pode ser objeto de transação econômica em caráter 

profissional, própria dos comerciantes, como também entre pessoas que 

realizam tais negócios de modo esporádico e não habitual. 

 A idéia de mercadoria sempre se constituiu, portanto, como elemento 

característico e definidor do objeto das operações econômicas dos 

comerciantes. Cumpre assim considerar e constatar que os atos de comércio, 
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praticados pelos comerciantes, representam transações indissociadas da 

natureza mercantil dessas atividades. 

 Em sentido estrito, o comércio compreende o setor terciário da 

economia, relativo às operações de aquisição de mercadorias para revenda ou 

para aluguel do uso. Comerciante típico é aquele que adquire uma mercadoria 

com o objetivo de revendê-la no mercado. 

 Todavia, em sentido amplo, o comerciante atua em todos os campos e 

esferas de comercialização, inclusive a partir do setor primário, da extração 

animal, vegetal ou mineral, quando o produto da exploração destinar-se ao 

mercado e o proprietário desses bens ou insumos tem como intenção 

primordial a venda dos produtos com a finalidade de obtenção de lucro. Assim, 

o pecuarista criador de gado que tem interesse em vender os seus animais 

para um abatedouro ou frigorífico, apesar de não ser juridicamente qualificado 

como comerciante, ele está praticando um ato de comércio a partir do 

momento em que explora essa atividade habitualmente e com intuito lucrativo. 

 Ao recusar a natureza comercial da atividade do empresário, o Código 

Civil de 2002, caracterizando o empresário em razão, apenas, da forma da 

empresa, provocou um grave problema terminológico que a doutrina terá sérias 

dificuldades para superar. Essa foi a principal crítica de REQUIÃO à concepção 

artificial do direito de empresa, que não reconhece a natureza mercantil das 

atividades do empresário. 215  

 A figura do empresário não representa, assim, uma mera substituição do 

comerciante como agente titular da empresa. Empresário é o capitalista que 

investe recursos com a finalidade de obter lucros através da exploração da 

                                                 
215 Segundo REQUIÃO, “não diz o Projeto que a empresa, ou melhor o empresário, pode ser 
civil ou comercial. Para os seus autores a expressão “comercial” é tabu diante da preocupação 
unificadora, como já tivermos oportunidade de registrar. O fato, porém, é que teremos na 
linguagem comum do mercado o “empresário comercial” e o “empresário civil”. Empresário civil 
é precisamente aquele definido no art. 1.001 (art. 966 do Código de 2002, n.a.), 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”. (REQUIÃO, Rubens, Projeto de Código Civil -  
Apreciação Crítica sobre a Parte Geral e Livro I (D as Obrigações) , São Paulo, Revista dos 
Tribunais, nº 477, 1985, p. 12). 
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empresa. A empresa reflete a atividade econômica em si, que depende da 

pessoa do empresário para o seu exercício. O comerciante, por sua vez, 

desempenha a mesma atividade, mas o elemento dominante do seu conceito 

reside no objeto da atividade, na mercancia, e não no instrumento desse 

exercício, a empresa. 

 De acordo com o regime do Código Civil de 2002, a antiga figura do 

comerciante foi banida do nosso direito positivo, simplesmente não existe mais, 

e a partir de agora o exercício de atividade econômica, de natureza comercial 

ou não, passa a ser desempenhado pelo empresário, titular de firma individual. 

O comerciante, ainda assim, permanecerá, na prática e nos usos mercantis, 

merecendo tal definição, mas juridicamente ele desaparece, ao menos na 

concepção do sistema civilista do regime do direito de empresa.    

 

 4.4. A sociedade empresária como modo de exercício da empresa 

coletiva 

 

 A empresa pode ser exercitada de modo individual ou coletivo. O caráter 

individual da empresa não resulta da quantidade de pessoas envolvidas na 

organização econômica, mas sim do fato de que apenas um indivíduo, o 

empresário, responde pela alocação do capital necessário e assume, 

isoladamente, todas as obrigações e vantagens resultantes da exploração. A 

empresa individual, também denominada firma individual, é o tipo mais 

apropriado para a constituição de pequenas organizações, especialmente 

quando o empresário não pretenda dividir com outras pessoas o lucro da 

atividade econômica. 

 A sociedade empresária ou comercial, por sua vez, é a forma de 

exercício coletivo da atividade empresarial, quando duas ou mais pessoas 
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reúnem capital e trabalho para uma determinada exploração econômica.216 A 

sociedade, como sabemos, é uma espécie de contrato entre sócios, dotada do 

requisito da pluripessoalidade, e que pode adotar tipos diferenciados de acordo 

com a vontade e o interesse das pessoas que a constituem. No direito positivo 

brasileiro, qualquer tipo societário pode ser criado a partir da reunião de duas 

ou mais pessoas, não importando que seja sociedade limitada ou anônima. 

A sociedade empresária não possui vontade própria, vez que ela se 

representa organicamente, através das pessoas naturais que dela fazem parte. 

Não detendo vontade própria, mas derivada, é inconcebível admitir que uma 

entidade ideal possa ser capaz de organizar, sem a participação dos membros 

que a integram, os elementos necessários ao exercício da empresa. Neste 

ponto se revela insuperável contradição, pela impossibilidade de tornar 

racionalmente efetiva uma norma que atribui a um ente representado a 

hipotética capacidade de idealizar o modo e a forma de organização do 

estabelecimento comercial. 

 Além de não ter capacidade própria e direta de representação, a 

sociedade empresária não pensa por si, não idealiza, não elabora, não cria, 

nada gera em termos do desenvolvimento intelectual de projetos para a 

exploração da atividade econômica. Quem pensa, idealiza, elabora, cria e gera 

é a pessoa natural do sócio controlador, que o Código de 2002 não considera 

como empresário, e sim como administrador de sociedade, isso por mero 

capricho terminológico. 

 De acordo com as estatísticas do Departamento Nacional do Registro do 

Comércio – DNRC, entre os anos de 1985 e 2005 foram criadas, no Brasil, 

precisamente 8.915.890 empresas. Dessas quase 9 milhões de empresas, 

                                                 
216 Conforme o conceito legal constante do art. 981 do Código Civil de 2002, “Celebram 
contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou 
serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.” Esse 
conceito difere do conceito doutrinário, tal como formulado por FRAN MARTINS, apenas no 
que se refere à questão do lucro, considerando que, na concepção doutrinária, a sociedade 
comercial é “a entidade resultante de um acordo de duas ou mais pessoas, que se 
comprometem a reunir capital e trabalho para a realização de operações com fim lucrativo”. 
(MARTINS, Fran, Curso de Direito Comercial , op. cit., p. 207). 
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adotaram o modelo de firma individual um total de 4.569.288, o que 

corresponde a 51,2 % das empresas constituídas. As sociedades comerciais 

ou empresárias e as cooperativas, representam, assim, 48,8 % das empresas, 

o que revela um equilíbrio nas formas empresariais adotadas no Brasil. 217 

 A partir desses números, podemos concluir que metade das empresas 

brasileiras são organizadas como sociedades comerciais, dedicadas ao 

exercício coletivo de atividade mercantil, assim caracterizadas a partir do seu 

registro na Junta Comercial. A organização empresarial sob a forma societária 

assume, desse modo, posição de destacada relevância na nossa realidade e 

na prática do comércio, fato este que, por si só, sempre esteve a justificar, 

historicamente, a necessidade de uma regulação normativa própria e 

específica para as sociedades mercantis. 

 A sociedade comercial constitui-se através de contrato, razão pela qual a 

sua disciplina jurídica foi inserida no Código Civil de 2002 como modalidade 

derivada do direito obrigacional unificado. Segundo BULGARELLI, são 

elementos específicos do contrato de sociedade, moldados desde o regime do 

Código Comercial de 1850: 218 

a) a contribuição de cada um dos sócios para a formação do capital social; 

b) a participação de cada sócio nos resultados positivos ou negativos, nos 
lucros ou prejuízos; 

c) a presença da affectio societatis, ou seja, a intenção dos sócios para a 
realização do fim comum. 

  

Além de representar a forma de exercício de atividade econômica 

através da reunião de capitais por duas ou mais pessoas, a sociedade 

comercial expandiu-se ao longo da história principalmente porque assegura 

aos seus sócios a limitação da responsabilidade no exercício dessa atividade 

de risco e especulativa. Com efeito, o desenvolvimento do comércio 

                                                 
217 Fonte: Estatísticas do DNRC – Constituição de empresas por tipo jurídico – Brasil – 1985-
2005, in http://www.dnrc.gov.br, acessado em 23.10.2006. 
218 BULGARELLI, Waldirio, Sociedades Comerciais , op. cit., p. 24. 
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experimentou uma contínua e acelerada evolução a partir do surgimento das 

sociedades por ações, no século XVI, sendo que este tipo societário, além de 

ter como função mobilizar capitais de um grande número de pessoas, 

assegurava aos seus acionistas a limitação da responsabilidade, de modo que 

os bens particulares dos sócios permanecem incomunicáveis, e assim não 

podem ser alcançados em virtude da insolvência da empresa, caracterizada 

pela insuficiência do seu patrimônio para a cobertura do passivo perante seus 

credores. 

A alavancagem proporcionada às sociedades anônimas pela 

possibilidade de oferta e venda das suas ações no mercado, para aquisição 

pelo público, tornou esse tipo societário o mais avançado e o mais 

desenvolvido instituto do direito comercial. A sociedade anônima é a espécie 

de sociedade mercantil mais apropriada para a estruturação das grandes 

corporações, das mega-empresas, que reúnem não apenas um alto volume de 

capital, mas que empregam milhares de profissionais e cuja propriedade 

acionária pertence a milhares de pessoas. Por isso são consideradas 

instituições de interesse público, que desempenham uma função social, tal 

como expressamente reconhecido pela própria lei de regência.219  

 Seja por meio da sociedade anônima, ou da sociedade limitada, o 

exercício da empresa é desempenhado coletivamente, através dos acionistas e 

dos sócios que a integram. De acordo com a concepção do Código Civil de 

2002, a empresariedade seria exercida pela própria sociedade, que assim 

passou a se denominar sociedade empresária, e não pelos seus sócios. Essa 

idéia é tanto contraditória entre os elementos do conceito, porque o qualificativo 

correto deveria ser sociedade empresarial, assim como atribui à própria 

sociedade uma existência independente de seus membros, como se a 

                                                 
219 A Lei 6.404/76, ao definir as responsabilidades do acionista controlador e dos 
administradores da sociedade anônima, prescreve, no parágrafo único do art. 116: “O acionista 
controlador deve usar o seu poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e 
cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas 
da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e 
interesses deve lealmente respeitar e atender”; o art. 154 no mesmo sentido dispõe: “O 
administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins 
e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da 
empresa”.  
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sociedade empresária existisse por si mesma, com iniciativa e vontade 

próprias.  

O Código não apresenta uma definição para sociedade empresária, mas 

seu art. 982 remete o intérprete para a atividade dessa sociedade como própria 

daquela desempenhada pelo empresário, ou seja, de produção ou circulação 

de bens ou de serviços.220 A sociedade empresária, na concepção dos seus 

formuladores, confunde-se com a própria empresa. 221 

 A doutrina recente passou a classificar a sociedade empresária em dois 

tipos: sociedade empresária por natureza e sociedade empresária por 

equiparação.222 A sociedade empresária por natureza seria aquela que tem por 

objeto o desempenho de atividade tipicamente mercantil, que seria própria da 

sociedade comercial. Neste tipo ficariam enquadradas todas as socidades que 

exercem atividades de comercialização de produtos e mercadorias para 

revenda, empresas industriais, de locação comercial de bens móveis, de 

representação comercial, de serviços financeiros, de seguro e transporte. A 

sociedade empresária por equiparação é assim considerada não em razão do 

objeto, e sim em razão da forma legal, por adotar um modelo societário sujeito 

a registro na Junta Comercial, como as sociedades com objeto nas áreas de 

educação e saúde, de serviços não mercantis e do setor agropecuário, por 

exemplo. 

 Essa distinção das sociedades empresárias em razão do objeto é 

polêmica na doutrina, considerando que o regime do direito de empresa 

procurou neutralizar a comercialidade da empresa e somente admite o seu 

                                                 
220 Na interpretação de MARIA CRISTINA ZUCCHI, “o parâmetro de distinção entre a 
sociedade empresária e a sociedade simples não é o propósito lucrativo, mas sim a exploração 
do objeto social de forma profissional, estruturada em uma organização, visando à produção ou 
à circulação de bens ou serviços,” e o “enquadramento no regime de sociedade empresária ou 
no de sociedade simples (...) dependerá apenas de tratar-se do exercício de atividade 
empresária ou não”. (ZUCCHI, Maria Cristina, Direito de Empresa , São Paulo, Harbra, 2004, 
p. 51-52).   
221 REALE, Miguel, A sociedade simples e a sociedade empresária no Cód igo Civil , in 
História do Código Civil , São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005, p. 251. 
222 NEGRÃO, Ricardo, Manual de Direito Comercial e de Empresa , São Paulo, Saraiva, vol. 
1, 3ª edição, 2003, p. 238. 



 DIREITO DE EMPRESA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ANTINOMIAS NO NOVO REGIME DO EMPRESÁRIO E DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

170

enquadramento em razão da forma. Na opinião de JORGE LOBO,223 por 

exemplo, a sociedade empresária somente pode ser definida em razão da sua 

forma, não admitindo qualquer concessão quanto à discussão do seu objeto. 

Essa posição radical demonstra a plena adesão desse autor à concepção 

estéril do regime do direito de empresa, segundo o qual a sociedade 

empresária desempenha atividade econômica de qualquer natureza e assim se 

qualifica juridicamente caso esteja vinculada ao Registro Público de Empresas 

Mercantis. 

 Divergindo dessa posição ascética, de neutralidade da empresa em 

razão do seu objeto, SÉRGIO CAMPINHO considera que tanto em função da 

sua forma como em virtude do seu objeto, a sociedade empresária pode ser 

assim caracterizada e se diferenciar da sociedade simples, que não é 

empresária. 224 Esse entendimento reconhece a permanência de dois sistemas 

de regulação da empresa, o regime neutro do direito de empresa no Código 

Civil e o sistema da comercialidade da legislação mercantil não codificada, que 

se observa especialmente nas empresas constituídas para desempenhar 

atividades de natureza eminentemente mercantil, assim definidas por lei, como 

a de representação comercial (Lei 4.886/1965) e a de concessão comercial (Lei 

6.729/1979). 

 O problema terminológico introduzido pelo Código Civil de 2002 resulta, 

principalmente, do fato do legislador haver transposto, de modo equivocado, o 

regime da sociedade comercial do direito italiano sem respeitar a natureza 

diferenciada do objeto da empresa. Com efeito, no Código italiano de 1942, 

não existe a figura da sociedade empresária, como instituição unificadora do 

                                                 
223 LOBO, Jorge, Sociedades Limitadas , Rio de Janeiro, Forense, vol. 1, 2004, p. 20. 
224 De acordo com SÉRGIO CAMPINHO, na caracterização dos tipos societários, “a distinção 
em função do objeto reside no tipo, na modalidade da atividade econômica desenvolvida pela 
pessoa jurídica, vez que, como temos sustentado desde a primeira edição desta obra, a 
exploração da atividade econômica e a partilha de lucros são a essência do conceito de 
sociedade trazido pela nova ordem”, devendo ter-se em conta que “a atividade econômica é 
um gênero que comporta várias espécies, diversas ramificações, as quais, estas sim, são a 
fonte de diferenciação do objeto das sociedades empresária e simples” (CAMPINHO, Sérgio, O 
Direito de Empresa à luz do Novo Código Civil , op. cit., p. 36-37). 
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exercício de atividade econômica. Segundo AULETTA, os critérios em que se 

baseiam a distinção entre os tipos societários são três: 225 

a) a situação da responsabilidade dos sócios pelas dívidas sociais; 

b) a natureza da atividade social; e 

c) a divisão do capital em quotas ou ações. 

O sistema italiano, portanto, além de desconhecer essa figura 

denominada sociedade empresária, reconhece a diferenciação da sociedade 

em razão do seu objeto, e tanto assim que, explica AULETTA, se uma 

sociedade tem por objeto atividade comercial, não pode adotar a forma de 

sociedade simples, mas deve ser organizada como uma sociedade de 

responsabilidade limitada ou anônima.226 Nessa passagem, AULETTA 

simplesmente tece comentários ao disposto no art. 2.249 do Código Civil 

italiano de 1942, que, ao se referir aos tipos societários, prevê que a sociedade 

que tiver por objeto o exercício de uma atividade comercial deve se constituir 

segundo um dos tipos societários apropriados a essa natureza. 

A sociedade empresária, pois, é mais um exemplo da desconexão entre 

a realidade das relações econômicas e a linguagem do Código de 2002, que 

revela a pretensão do legislador de impor um modelo sem qualquer 

antecedente legislativo, doutrinário ou jurisprudencial que o justifique. Essas 

inovações sem sentido foram radicalmente criticadas pela doutrina, como 

encontramos nas palavras de REQUIÃO, para quem o Código inventou “uma 

linguagem arbitrária aos nossos costumes, à nossa tradição para ajustar a uma 

codificação irreal e artificiosa”,227 situação que vem a provocar não apenas 

dificuldades de compreensão científica do que seja sociedade empresária, mas 

também confusões terminológicas na doutrina, vez que alguns doutrinadores, 

                                                 
225 AULETTA, Giuseppe, e SALANITRO, Niccolò, Diritto Commerciale , op. cit., p. 99. 
226 AULETTA, Giuseppe, e SALANITRO, Niccolò, Diritto Commerciale , op. cit., p. 99. 
227 REQUIÃO, Rubens, Projeto de Código Civil -  Apreciação Crítica sobre a Parte Geral e 
Livro I (Das Obrigações) , São Paulo, Revista dos Tribunais, nº 477, 1985, p. 12.    
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mesmo no regime vigente do Código de 2002, chegam a se referir a essas 

sociedades como empresariais e não como empresárias.228 

Assim, é preferível e mais coerente com a nossa realidade que 

continuemos a utilizar a expressão sociedade comercial ou sociedade mercantil 

para designar a forma da empresa coletiva, definição mais específica e que 

compreende não apenas a organização societária em si, mas também a 

natureza particular da atividade econômica. 

 

4.5. Tipologia da empresa 

 

 A empresa pode ser organizada e existir através de diversos tipos e 

modalidades, seja sob o aspecto formal, seja no que tange ao seu objeto ou 

quanto ao porte econômico. Essa tipologia da empresa implica na análise do 

fenômeno empresarial a partir de uma visão da realidade, da verificação dos 

fatos econômicos em sua concreção. 

 As empresas se diferenciam não apenas em razão do seu tipo jurídico, 

mas de diversos outros critérios e expressões, como reflexo da própria 

diversidade presente na sociedade contemporânea. Como produto da criação 

humana, cada empresa reflete, na realidade, a situação sócio-econômica do 

empresário que teve a iniciativa da sua constituição. Da mesma maneira que a 

sociedade se estratifica em classes e estamentos, dividida entre pobres e ricos, 

a realidade empresarial acompanha essa mesma estratificação, podendo variar 

desde uma microempresa com um mínimo de patrimônio, até uma grande 

corporação transnacional.  

 As disparidades econômicas existentes na realidade empresarial devem 

ser naturalmente consideradas pelo legislador. Assim, não é logicamente 

                                                 
228 SILVA, Américo Luis Martins da, Sociedades Empresariais , Rio de Janeiro, Forense, vol. 
1, 2006. 
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sustentável, como observou FÁBIO KONDER COMPARATO, “ter como iguais 

perante a lei a sociedade multinacional e a quitanda da esquina; a empresa 

energética e a fábrica de confeitos; o conglomerado financeiro e o conjunto de 

diversões circenses”. 229 O direito deve, portanto, também considerar a ampla 

diversidade de situações presentes na atividade das empresas sob a 

perspectiva microeconômica. 

 Além da estratificação das empresas em razão do seu porte econômico 

e do objeto mercantil, diversos outros aspectos diferenciadores devem ser 

considerados para uma correta apreensão do objeto do nosso estudo. A 

empresa compreende um organismo jurídico, uma realidade social, e assim a 

sua investigação sempre exigirá que os seus aspectos distintivos sejam 

devidamente segregados e classificados, como apresentado no quadro abaixo:       

Critério de classificação Tipos de empresas 
Quanto ao modo de constituição  • empresa individual 

• sociedade comercial ou empresária 
Quanto à regularidade jurídica  • empresa regular 

• empresa irregular 
Quanto ao tipo societário   • sociedade limitada 

• sociedade anônima 
• sociedade em comandita por ações 
• subsidiária integral 

Quanto ao porte econômico  • microempresa 
• empresa de pequeno porte 
• empresa de médio porte 
• empresa de grande porte 

Quanto ao objeto da atividade  • empresa comercial 
• empresa industrial 
• empresa extrativa 
• empresa bancária 
• empresa de transporte 
• empresa de serviços 
• empresa rural 

Quanto à emissão de valores 
mobiliários 

• empresa de capital aberto 
• empresa de capital fechado 

Quanto às relações de controle 
entre empresas 

• empresa holding 
• joint venture 
• empresa controladora 
• empresa controlada 
• empresa coligada 

                                                 
229 COMPARATO, Fábio Konder, A Reforma da Empresa , Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro – RDM, op. cit., p. 60. 
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 Critério de classificação Tipos de empresas 
Quanto à titularidade  do capital  • empresa privada 

• empresa pública 
• sociedade de economia mista 

Quanto ao regime especial  • sociedade de propósito específico 
• sociedade de garantia solidária 
• sociedade de crédito à 

microempresa 
Quanto à nacionalidade  • empresa transnacional 

• empresa estrangeira 
• empresa nacional 

 

Dos critérios diferenciadores referidos nesse quadro, poucos são 

aqueles tratados ou regulados no Código Civil de 2002. E nele não caberiam. A 

maior parte dos aspectos tipológicos da empresa encontra-se prevista na 

legislação comercial extravagante. Apesar da preocupação do legislador do 

Código em abranger, do modo mais amplo possível, o instituto da empresa, 

essa regulação restrita não leva em consideração as suas particularidades 

concretas e essa gama de características variadas, que faz com que a 

empresa se apresente através de múltiplos tipos, modalidades e formas dentro 

da realidade econômica. 

O Código Civil define a forma básica da empresa na figura do 

empresário individual (art. 966), e o seu exercício pluripessoal através da 

sociedade empresária (art. 982). Na concepção codificada, todavia, somente 

existe a empresa regular, aquela que adquire essa condição a partir da sua 

inscrição obrigatória no Registro Público de Empresas Mercantis.  

O Código de 2002 apenas se refere à empresa irregular, ou seja, ao 

exercício de atividade econômica através de uma empresa sem registro na 

Junta Comercial quando disciplina a sociedade em comum (artigos 986 a 990). 

De acordo com o Código Civil, a sociedade em comum é um tipo transitório de 

contrato societário, que se destina à legalização posterior através do registro 

dos seus atos constitutivos.  
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Todavia, no que tange ao empresário individual irregular, o Código é 

silente. Essa situação jurídica da irregularidade do exercício da empresa é da 

mais alta relevância na realidade brasileira, considerando que a maioria das 

empresas brasileiras encontra-se em situação irregular, fazendo parte da assim 

denominada economia informal. 

Segundo as estatísticas do IBGE, no ano de 2002 existiam, no Brasil, 

4.918.370 empresas, comerciais, industriais e de serviços em situação de 

regularidade formal.230 Apenas na área urbana das médias e grandes cidades, 

o IBGE identificou, em pesquisa aplicada no ano de 2003, a presença de 

10.525.954 de pequenas empresas informais ou irregulares. 231 Ou seja, das 

aproximadamente 15 milhões de empresas brasileiras, 2/3 são empresas 

irregulares, situam-se à margem da lei, mas desempenham atividade 

econômica da mesma maneira prática que as empresas regulares. Apesar da 

economia informal não representar, proporcionalmente, o mesmo volume de 

negócios em termos de patrimônio e de circulação de riquezas, a sua 

importância para a ocupação de um grande contingente populacional é 

significativa, e deveria merecer uma regulação mínima, ao menos o seu 

reconhecimento, pelo sistema de direito positivo, como atividade econômica, 

para efeitos, principalmente, de incentivar a sua inclusão na economia formal. 

A grande maioria das empresas irregulares é exercida por pequenos 

comerciantes autônomos, sendo 88 % trabalhadores por conta própria e 

apenas 12 % de pequenos empregadores. De acordo com o IBGE, as 

atividades econômicas preponderantes dessas empresas eram o pequeno 

comércio e oficinas de reparos (33 %), construção civil (17 %) e pequenas 

indústrias de transformação e extrativas (16 %). Pesquisando os indicadores de 

formalização adotados, o IBGE também verificou que apenas 12 % dessas 

empresas irregulares foram constituídas formalmente perante a Junta 

                                                 
230 FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Estatística do Cadastro 
Central de Empresas – CEMPRE, in www.sebrae.com.br/br/download/boletim_brasil.pdf, 
acesso em 08.02.2007. 
231 FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Pesquisa Economia Informal 
Urbana – 2003, in http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ecinf/2003/comentario.pdf, 
acesso em 08.02.2007. 
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Comercial, mas que passaram à informalidade em virtude do não cumprimento 

de obrigações básicas determinadas pela legislação mercantil, em especial 

quanto à manutenção de uma mínima escrituração contábil. O mais relevante 

indicador de formalização verificado nas empresas irregulares diz respeito à 

constatação de que 23 % dessas empresas possuem licença de funcionamento 

ou alvará de localização perante a Prefeitura Municipal, autorização que não 

satisfaz os requisitos de regularidade exigidos pela legislação comercial. 232 

 Para o Código Civil de 2002, as atividades econômicas exercidas por 

milhões de pequenos comerciantes, autônomos, ambulantes, feirantes, 

artesãos e trabalhadores por conta própria, simplesmente não existem, não 

estando previstas em nenhum dispositivo legal, nem que seja de caráter 

sancionatório ou para desqualificar os atos jurídicos praticados através de 

empresas irregulares. Essa ausência de disciplina poderia ser atribuída à 

consideração de que o direito empresarial somente se aplicaria ao exercício 

regular da empresa, enquanto as atividades econômicas irregulares ficariam 

sujeitas às normas do direito civil, como se fossem praticadas por particulares. 

Mas não é bem assim, pois o comerciante irregular, o barraqueiro da praia, o 

dono da peixaria, o feirante, essas pessoas, na prática, exercem uma atividade 

econômica, realizam a intermediação entre produtores e consumidores, 

aproximam partes interessadas em realizar negócios, celebram contratos, 

exploram essa atividade habitualmente com intuito de lucro, enfim, ainda que 

na informalidade, material e objetivamente deveriam ser reconhecidas, pela lei, 

como sujeitos de relações jurídicas mercantis. 

 No que tange ao tipo societário, o Código Civil de 2002 apenas veio a 

regular a sociedade limitada, considerando que o regime das sociedades por 

ações, que compreende a sociedade anônima, a sociedade em comandita por 

ações e a subsidiária integral, continua sendo disciplinada pela legislação 

especial. Isto porque, sob esse critério de classificação, cabe considerar quanto 

ao tipo societário apenas as sociedades comerciais cujos modelos são 

                                                 
232 FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Pesquisa Economia Informal 
Urbana – 2003, in http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ecinf/2003/comentario.pdf, 
acesso em 08.02.2007. 
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utilizados no Brasil, apesar do Código de 2002 ainda regular, inutilmente, a 

sociedade em nome coletivo (artigos 1.039 a 1.044) e a sociedade em 

comandita simples (artigos 1.045 a 1.051), que são tipos não mais adotados e 

que caíram em completo desuso desde o início do século XX. 

 No projeto do Código das Obrigações de 1965, na parte dedicada aos 

empresários e às sociedades, também de autoria de SYLVIO MARCONDES, a 

sociedade anônima foi inserida no regime geral de direito societário (arts. 1.276 

a 1.406).233 O legislador do Código de 2002 não ousou tanto, apesar de 

tentado a proceder à unificação integral do direito societário.234 Mas, 

reconhecendo a alto grau de especialização e a complexidade da sociedade 

anônima, bem assim a sua incompatibilidade ontológica com o regime do 

direito de empresa, o Código Civil limitou-se, de maneira abreviada (art. 1.088), 

a reproduzir o conceito de sociedade anônima constante do art. 1º da Lei nº 

6.404/1976. 

 Abrindo uma mínima fresta na concepção generalista da empresa, o 

Código de 2002 não distinguiu a empresa em razão do seu porte, mas apenas 

admitiu, como se legislador constitucional fosse, que a lei deveria assegurar 

tratamento favorecido ao pequeno empresário (art. 970). A caracterização da 

pequena empresa, pois, instituição econômica de relevante importância na 

realidade brasileira, não foi merecedora de maior destaque, apesar da 

Constituição da República de 1988 já estabelecer, como princípio da ordem 

econômica, “tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte” (CF, 

art. 170, IX).235 

                                                 
233 ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, Comissão de Estudos Legislativos do Ministério da Justiça 
e Negócios Interiores, Projeto de Código das Obrigações , Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1965, op. cit, p. 124-144. 
234 REALE, Miguel, Estudos preliminares do Código Civil , op. cit., p. 55 
235 O Código italiano de 1942 contém normas especiais que definem o pequeno empresário, 
assim caracterizado no art. 2083: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 
2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale 
organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 
2221).” Ao pequeno empresário não se aplicam as regras que determinam obrigações 
específicas aos demais empresários, como a inscrição no registro de empresas (art. 2202), a 
dispensa da escrituração contábil (art. 2.214) e a não sujeição à falência (art. 2.221). 
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 Em dispositivo específico, o artigo 179 da Constituição estabelece que 

“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às 

microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, 

tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de 

suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou 

pela eliminação ou redução destas por meio de lei”. Como se observa, a 

própria Constituição define as linhas gerais da política de incentivo às 

microempresas e empresas de pequeno porte, sendo essa norma bem mais 

detalhada e abrangente do que aquela contida no Código de 2002. 

 Na legislação comercial infraconstitucional, a Lei nº 7.256/1984, anterior 

à Constituição de 1988, estabelecia um regime próprio para a microempresa, 

assim denominada, com tratamento diferenciado e favorecido nos campos 

administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de 

desenvolvimento empresarial. Essa lei foi revogada pela Lei nº 8.864/1994, a 

qual passou a estabelecer regimes específicos para a microempresa (ME) e 

para a empresa de pequeno porte (EPP), assim classificadas em razão do seu 

volume de faturamento. A Lei nº 8.864/1994, por sua vez, foi revogada e 

substituída pela Lei nº 9.841/1999, que praticamente manteve o mesmo regime 

anterior, com pequenas modificações, mas que teve como finalidade principal 

adaptar o regime jurídico da microempresa e da empresa de pequeno porte à 

nova sistemática fiscal de pagamento de impostos e contribuições instituído 

pela Lei nº 9.317/1996, denominado de SIMPLES. 

 A Lei nº 9.841/1999 vigorou por apenas 7 anos, sendo recentemente 

revogada pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006. A preocupção 

principal dessa Lei Complementar foi muito mais estabelecer um regime 

especial de tributação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

como previsto no seu art. 1º, o qual prevê que as normas gerais aplicáveis a 

essas empresas instituem um tratamento diferenciado especialmente no que se 

refere “à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de 

arrecadação, inclusive obrigações acessórias”. De acordo com o art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, consideram-se microempresas ou empresas de 
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pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário, 

do modo como previsto no Código Civil de 2002, desde que registrados perante 

a Junta Comercial, sendo que, para efeitos de definição e enquadramento 

legal, a microempresa é aquela que aufere uma receita bruta anual igual ou 

inferior a R$ 240.000,00, enquanto a empresa de pequeno porte assim será 

considerada caso tenha uma receita bruta superior a R$ 240.000,00 e igual ou 

inferior a R$ 2.400.000,00. 

 Somente em algumas poucas disposições normativas, a Lei 

Complementar nº 123/2006 disciplina matéria de natureza comercial, ao definir 

os requisitos e procedimentos para o enquadramento das microempresas e 

empresas de pequeno porte, como nos atos perante o Registro Público de 

Empresas Mercantis (artigos 4º a 11), da caracterização do pequeno 

empresário (art. 68), do nome empresarial (art. 72) e para o protesto de títulos 

(art. 73). Todo o resto dessa lei, todavia, é constituído de normas tributárias e 

de desoneração de obrigações trabalhistas acessórias. 

 Em termos estatísticos, a importância das microempresas e das 

empresas de pequeno porte ganha muito maior relevo na realidade econômica 

brasileira, considerando que elas representam 99,2 % das empresas nacionais. 

De um total de 4.879.616 empresas formais desse tipo menor, 4.605.607 

(93,6%) são microempresas e 274.009 (5,6 %) são empresas de pequeno 

porte. As médias e grandes empresas, no Brasil, somadas em números 

absolutos, são representadas por, apenas, 23.652 organizações.236 Em termos 

de participação na economia, as microempresas e empresas de pequeno porte 

formais ou regulares, respondem por 20 % do PIB, pela ocupação de 57,2 % 

dos trabalhadores brasileiros e por 26 % da massa salarial distribuída.237 

  O Código Civil de 2002 nada dispõe sobre a diferenciação das empresas 

em razão do seu porte econômico, disciplinando a empresa de modo uniforme, 

                                                 
236 Como critério de classificação, segundo o SEBRAE, as médias e grandes empresas são 
assim definidas: Média empresa : na indústria, de 100 a 499 pessoas ocupadas; no comércio e 
serviços, de 50 a 99 pessoas ocupadas; Grande empresa : na indústria, acima de 499 pessoas 
ocupadas; no comércio e serviços, acima de 99 pessoas ocupadas. 
237 SEBRAE, Boletim Estatístico de Micro e Pequenas Empresas, 1º Semestre de 2005, in 
http://www.sebrae.com.br/br/mpe_numeros, acessado em 14.02.2007. 
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linear, como se todas as empresas fossem iguais, como se apenas importasse, 

juridicamente, a forma da empresa, o que revela, também sob esse aspecto, a 

distância entre o regime jurídico da empresa e a realidade efetiva da economia. 

   No que se refere à natureza da atividade e ao objeto da empresa, como 

visto anteriormente, o Código de 2002 adota a concepção artificiosa de ignorar 

a diferença entre as empresas em razão da atividade econômica exercida. Ao 

contrário da sua norma matriz, o Código italiano de 1942, o Código Civil 

brasileiro não reconhece qualquer distinção entre empresas comerciais, 

industriais, de serviços, extrativas, bancárias ou de transporte, consideradas 

estas as principais atividades econômicas mercantis. 

 O único conceito distintivo empregado pelo Código Civil se refere à 

empresa rural como tipo específico de exercício de atividade econômica. Nesse 

sentido, o art. 971 do Código estabelece que “O empresário, cuja atividade 

rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de 

que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público 

de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, 

ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.” 

 A atividade rural, em princípio, como determinante da estrita separação 

entre os campos do direito civil, a que ela sempre esteve vinculada 

historicamente, e do direito comercial, não é qualificada como mercantil. Mas a 

legislação há vários anos vem admitindo a adoção da forma mercantil na 

exploração das atividades rurais, agrícolas ou pecuárias. O próprio conceito de 

empresa rural, constante da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), assim 

qualificava a exploração racional da propriedade rural, independentemente da 

sua constituição formal perante o registro de empresas.238 O Código de 2002, 

                                                 
238 De acordo com o art. 4º da Lei nº 4.504/1964, a empresa rural assim era definida: “Empresa 
Rural é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore 
econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento econômico da 
região em que se situe e que explore área mínima agricultável do imóvel segundo padrões 
fixados, pública e previamente, pelo Poder Executivo. Para esse fim, equiparam-se às áreas 
cultivadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias”. 
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ao contrário, somente admite o enquadramento de uma empresa como rural 

em razão do seu registro na Junta Comercial.  

 A ausência, no Código Civil, dos demais critérios demarcadores das 

grandes e profundas diferenças entre os diversos tipos de empresa, demonstra 

que o seu regime generalista não é compatível, não se coaduna, com a 

realidade econômica brasileira. Continuará sendo da competência normativa 

das leis comerciais extravagantes a determinação de regimes jurídicos 

diferenciados que reconhecem a existência, na prática e nos usos mercantis, 

de tipos distintos de empresas,  para que a regulação de cada tipo de empresa 

observe as peculiaridades inerentes a cada uma, e assim possa a disciplina 

jurídica ser mais apropriada e compatível diante das exigências da realidade. 

 

4.6. O estabelecimento comercial e sua positivação pela legislação 

codificada 

 

 A positivação do estabelecimento comercial pelo Código Civil de 2002, 

que a ele dedicou os artigos 1.142 a 1.149, foi recebida pela doutrina como um 

dos poucos avanços introduzidos pelo regime do direito de empresa. Mantendo 

a orientação dominante da desmercantilização da empresa, o Código se refere 

a este instituto do direito comercial simplesmente como estabelecimento. 

 Desde que pela primeira vez foi regulado em uma norma positiva, no 

ano de 1898, na França, o estabelecimento recebeu a denominação de fundo 

de comércio (fonds de commerce). Essa expressão revela que a organização 

da atividade econômica possui, necessariamente, natureza comercial. Na Itália, 

o estabelecimento foi definido, mais sinteticamente, como azienda ou 

patrimonio aziendale. Na Inglaterra, a figura do estabelecimento consagrou-se 

sob a denominação goodwill of a trade, que expressa, por si só, a idéia de uma 

entidade mercantil. Na Espanha, a organização dos elementos da empresa 

veio a ser designada como hacienda ou establecimiento comercial, expressão 
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incorporada no direito português como estabelecimento comercial e assim 

também adotada pela doutrina brasileira. 

 O Código Comercial brasileiro de 1850, apesar de não tratar 

especificamente dos elementos integrantes da organização da empresa, fez 

menção ao estabelecimento comercial como modo de emancipação do menor 

comerciante (art. 1º, item 3), bem como empregou a expressão casa de 

comércio como designação ampla do exercício organizado de atividade 

mercantil (artigos 18, 39, inciso III; e 77). 

 A idéia de estabelecimento comercial decorre do modo como o 

empresário organiza os fatores de produção e os recursos necessários para a 

exploração de atividade econômica. A partir do momento em que o empresário 

integraliza o capital na empresa, ele irá estruturar o seu negócio, escolher o 

local que constituirá a sua base física de atuação, vindo então a adquirir bens, 

maquinário, equipamentos, matérias primas e mercadorias para revenda, 

organizar e dispor dos recursos necessários à execução do objeto da empresa, 

contratar empregados, enfim, alocar e ordenar os meios para o exercício da 

empresa. O estabelecimento comercial estará configurado no momento em que 

esses recursos forem racionalmente organizados para o cumprimento da 

finalidade econômica da empresa. 

 Todavia, ainda antes de viabilizar a obtenção dos recursos materiais 

imprescindíveis à implantação e funcionamento da empresa, o empresário 

planeja e elabora, racionalmente, o seu projeto de exploração econômica. 

Várias são as idéias e concepções que antecedem à execução física do projeto 

empresarial, como a delimitação do objeto da empresa, a definição do nome 

pelo qual a sua empresa será conhecida e identificada formalmente no 

mercado, a escolha do ponto comercial mais favorável à obtenção de 

resultados econômicos, assim como do título do estabelecimento ou nome de 

fantasia que seja mais receptivo ou atraente para a captação da clientela. 

 O estabelecimento comercial, sob esse ponto de vista, está 

representado pelo conjunto de bens e direitos, materiais e imateriais, 
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organizado ideal e racionalmente pelo empresário, para a exploração da 

empresa.  

 De acordo com o conceito legal agora positivado no art. 1.142 do Código 

Civil de 2002, o estabelecimento foi assim juridicamente definido:  

Art. 1.142.  Considera-se estabelecimento todo complexo de bens 
organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade 
empresária. 

 O estabelecimento, a partir desse conceito, compreende a organização 

dos fatores de produção necessários ao exercício da empresa. Esta definição é 

cópia, quase literal, do art. 2.555 do Código Civil italiano de 1942, que 

conceitua a azienda com as seguintes palavras: 

Art. 2.555 - Nozione  - L'azienda è il complesso dei beni organizzati 
dall'imprenditore (2082) per l'esercizio dell'impresa.  

 

 A única diferença entre esses dois conceitos é que o Código Civil 

brasileiro atribui a organização do complexo de bens do estabelecimento ao 

empresário e igualmente à sociedade empresária. A expressão sociedade 

empresária é criação do legislador brasileiro, sendo essa figura desconhecida 

no direito italiano. Como visto, segundo o regime codificado de 2002, quando a 

empresa é exercitada coletivamente, quem a representa não é o empresário, 

mas a própria sociedade, noção contraditória diante da própria ausência de 

capacidade volitiva desse ente, que somente é reconhecido juridicamente 

como pessoa em virtude de uma ficção legal. 

 De acordo com o entendimento doutrinário dominante, o 

estabelecimento é necessariamente comercial, e aquela pessoa natural que 

reúne e organiza os elementos e recursos para o exercício da empresa é 

comerciante, seja esse exercício desempenhado através de firma individual ou 

de sociedade comercial. Para CARVALHO DE MENDONÇA, “estabelecimento 

comercial é o complexo de meios idôneos materiais e imateriais, pelos quais o 
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comerciante explora determinada espécie de comércio”. 239 De modo 

semelhante, OSCAR BARRETO FILHO considera que o “estabelecimento 

comercial é o complexo de bens, materiais e imateriais, que constituem o 

instrumento utilizado pelo comerciante para a exploração de determinada 

atividade mercantil”. 240  

 Na caracterização dos bens materiais da empresa, como os imóveis, 

maquinário, equipamentos, mobiliário, veículos, matérias primas e estoques de 

produtos, por exemplo, não existe maior dificuldade para a compreensão 

desses elementos corpóreos que integram o estabelecimento, e que são 

mobilizados a partir do capital investido. 

 Os bens imateriais, por sua vez, não são perceptíveis de imediato, e vão 

se agregando lentamente ao patrimônio incorpóreo da empresa. Constituem 

bens imateriais do estabelecimento o nome empresarial, as marcas e patentes, 

o ponto comercial, os processos de gestão, os sistemas de franquia, os 

programas de software, a tecnologia e as demais criações intelectuais 

aplicadas na atividade da empresa. Esses direitos imateriais nascem da ação 

planejada ou intuitiva do empresário e de seus colaboradores na concepção de 

idéias aplicadas ao desenvolvimento da organização empresarial. Tais idéias 

são transformadas em elementos de exploração econômica que irão servir, em 

um momento subseqüente, à atração e captação de clientes, visando a 

realização de negócios e à geração dos lucros do empreendimento. 

 O conceito de estabelecimento, como ressalta OSCAR BARRETO 

FILHO, é correlativo ao conceito de empresa. Assim, seria inconcebível, 

logicamente, adotar a teoria da empresa sem introduzir nesse sistema a idéia 

reflexa do estabelecimento como projeção patrimonial da empresa.241 Apesar 

                                                 
239 CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier, Tratado de Direito Comercial Brasileiro , Rio 
de Janeiro, Freitas Bastos, vol. V, parte I, 5ª edição, 1955, p.  
240 BARRETO FILHO, Oscar, Teoria do estabelecimento comercial , op. cit., p. 75. 
241 Considera OSCAR BARRETO FILHO que “o exercício de atividade econômica organizada 
pelo empresário pressupõe, necessariamente, uma base econômica, ou seja, um complexo de 
bens que constituem o instrumento e, de certo modo, o objeto de seu trabalho”, de tal modo 
que “pode-se dizer que o estabelecimento representa a projeção patrimonial da empresa, ou, 
com precisão maior, o organismo técnico-econômico, por cujo intermédio se realiza a 
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do instituto do estabelecimento ser mais reconhecido e melhor caracterizado no 

regime comercial, a teoria da empresa tomou emprestada a sua concepção 

como necessária para fornecer um mínimo de conteúdo material, patrimonial, 

para embasar a forma empresarial despida de significado concreto. 

 O estabelecimento comercial se exterioriza a partir de dois atributos 

essenciais, o aviamento e a clientela. O aviamento é “o resultado de um 

conjunto de variados fatores, materiais e imateriais, que conferem a dado 

estabelecimento in concreto a aptidão de produzir lucros”.242 O lucro, assim, é a 

medida do aviamento incorporado à empresa pela atuação do empresário, 

como objetivo essencial inerente a toda atividade mercantil. 

 O aviamento significa, em síntese, o modo como o empresário organiza 

os fatores de produção para a exploração da empresa. Todavia, como ensina 

OSCAR BARRETO FILHO, o aviamento “é o resultado não só do conjunto da 

organização dos fatores de produção (bens e serviços), como também da 

atividade e das qualidades pessoais do comerciante (habilidade, cortesia, 

honestidade)”.243 Na idéia de aviamento deverá sempre estar presente a noção 

de que este depende, fundamentalmente, da atuação do empresário voltada 

para tornar a sua empresa sempre mais eficiente e competitiva no mercado. O 

aviamento se revela, assim, em um primeiro momento, como a expressão do 

estabelecimento perante a sua clientela, o modo como a empresa é conhecida 

e avaliada exteriormente. 

 No direito anglo-saxão, o estabelecimento (goodwill of trade) é visto mais 

sob o aspecto prático, como resultado concreto da ação do empresário na 

gestão da empresa. Por isso, os ingleses passaram a distinguir dois tipos de 

manifestação do aviamento, o aviamento objetivo (local goodwill) e o aviamento 

subjetivo (personal goodwill). O aviamento objetivo representa as qualidades e 

fatores externos de exploração da empresa que ficam incorporados ao 

                                                                                                                                               
coordenação dos fatores de produção pela qual a empresa atua e se desenvolve” (BARRETO 
FILHO, Oscar, Teoria do estabelecimento comercial , op. cit., p. 115-116). 
242 BARRETO FILHO, Oscar, Teoria do estabelecimento comercial , op. cit., p. 169. 
243 BARRETO FILHO, Oscar, Teoria do estabelecimento comercial , op. cit., p. 173. 
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estabelecimento e assim são considerados como elementos concretos de 

atração da clientela.244  

Exemplo marcante de manifestação do aviamento objetivo é o ponto 

comercial, que é o próprio local em que se encontra instalada a empresa, 

sendo este de importância estratégica e determinante na viabilidade econômica 

do empreendimento. O aviamento objetivo se integra no estabelecimento, 

podendo ser objeto unitário de direito, ou seja, pode ser alienado ou arrendado, 

sem perda imediata das suas características negociais. 

 O aviamento subjetivo é assim denominado porque resulta da atuação 

pessoal do empresário, da sua experiência, da sua competência para o 

exercício de atividade econômica lucrativa. Esse aviamento subjetivo também 

pode ser traduzido como tino comercial, ou seja, a vocação natural de uma 

pessoa para ser profissional do comércio. Sendo atributo personalíssimo, o 

aviamento subjetivo se confunde com a própria pessoa do empresário, e por 

isso é intransmissível, desaparecendo com a morte do seu titular. 

 O segundo atributo do estabelecimento comercial é a clientela, 

considerada esta como “o conjunto de pessoas que, de fato, mantém com o 

estabelecimento relações continuadas de procura de bens e de serviços”, e 

que, por isso mesmo, “constitui exatamente a manifestação externa do 

aviamento”. 245 A clientela não se encontra em uma relação de domínio ou de 

controle por parte da empresa, mas o ordenamento jurídico reconhece um 

certo direito do empresário à manutenção da sua clientela, especialmente para 

evitar o desvio ilícito de clientela decorrente de atos de concorrência desleal. 

                                                 
244 Segundo OSCAR BARRETO FILHO, uma das mais clássicas definições de aviamento foi 
elaborada pelo Juiz JOSEPH STORY (1779-1845), da Suprema Corte dos Estados Unidos, 
que assim a ele se referiu: “Aviamento é a vantagem ou proveito que é adquirido por um 
estabelecimento além do mero valor do capital, ações, fundos ou bens nele empregados, em 
conseqüência do geral apoio e estímulo público que ele recebe de clientes constantes ou 
habituais, por motivo de sua localização ou fama, reputação de perícia ou abundância, 
pontualidade, ou de outras circunstâncias acidentais ou necessidades, ou ainda de antigas 
parcialidades ou preconceitos” (BARRETO FILHO, Oscar, Teoria do estabelecimento 
comercial , op. cit., p. 175). 
245 BARRETO FILHO, Oscar, Teoria do estabelecimento comercial , op. cit., p. 178. 
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 É certo e induvidoso que, para a exploração econômica, a empresa 

depende dos seus clientes, como condição essencial para a sua própria 

existência. Todavia, como ressaltado por OSCAR BARRETO FILHO, “a 

clientela não é um bem imaterial, objeto autônomo de direito; é uma situação 

de fato, à qual se atribui um valor econômico, muitas vezes relevante, que é 

protegido indiretamente pela lei”.246 Essa proteção jurídica geralmente é 

representada por uma obrigação legal de não fazer, que consiste no 

impedimento ou proibição a que uma empresa concorrente tente desviar, 

ilicitamente, a clientela habitual de outro estabelecimento. 

 A tutela jurídica da clientela, no direito positivo brasileiro, encontra-se 

regulada pela Lei nº 8.884/1994, tendo esta por objetivo tipificar e reprimir as 

infrações contra a ordem econômica. Essa legislação específica, mais 

conhecida como lei antitruste, destina-se a garantir a livre concorrência entre 

as empresas no mercado, como constante do art. 173, § 4º da Constituição da 

República, através de restrições e vedações ao abuso do poder econômico que 

vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 

arbitrário dos lucros. No caso do sistema brasileiro, PAULA FORGIONI observa 

que o nosso regime antitruste possui, ainda, um caráter instrumental vinculado 

à proteção da economia popular e à defesa do consumidor, devendo a tutela 

da concorrêcia também atender a esse escopo.247  

 A teoria do estabelecimento comercial está fundada, portanto, nesses 

dois atributos essenciais, o aviamento e a clientela, tanto para demonstrar a 

importância dos fatores de organização da empresa, dos seus bens e direitos 

materiais e imateriais, como para evidenciar o reconhecimento da clientela 

como elemento imprescindível à própria existência da empresa. Daí porque a 

lei deve estabelecer um regime especial de tutela jurídica da clientela, 

exatamente para evitar práticas de concorrência desleal ou qualquer ato ilícito, 

ostensivo ou dissimulado, de desvio artificial de clientes no ambiente 

competitivo de mercado. 

                                                 
246 BARRETO FILHO, Oscar, Teoria do estabelecimento comercial , op. cit., p. 182. 
247 FORGIONI, Paula Andrea, Os fundamentos do antitruste , São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1998, p. 170. 
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O Código Civil de 2002, contudo, regulou esse importante instituto do 

estabelecimento comercial de modo tímido, restrito, muito mais com caráter 

limitativo do que para reconhecer e disciplinar os elementos essenciais do 

patrimônio material e imaterial da empresa. Para o Código Civil, o 

estabelecimento deve ser reconhecido, principalmente, como objeto de direitos 

e de negócios compatíveis com a sua natureza. Nesse sentido, o art. 1.143 

enuncia: 

         Art. 1.143 . Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de 
negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a 
sua natureza. 

 

 Em seguida, o art. 1.144 exemplifica, como negócios jurídicos que 

podem ser realizados no âmbito do estabelecimento, “a alienação, usufruto ou 

arrendamento”. A alienação ou trespasse do estabelecimento significa a venda 

integral da empresa ou de alguma instalação fabril ou comercial destacada, 

que passa ao controle ou subordinação de outra empresa. O trespasse é a 

modalidade mais comum de negócio jurídico tendo por objeto o 

estabelecimento. O trespasse não deve ser confundido com a alienação do 

controle societário ou com outras operações societárias em que a transmissão 

da propriedade da empresa realiza-se mediante a venda das quotas ou ações, 

e não de um patrimônio separado ou cindido. Nos casos de alienação de 

controle, de incorporação (Lei 6.404/1976, art. 227) ou de fusão (Lei 

6.404/1976, art. 228), o objeto do negócio jurídico são os próprios títulos 

representativos do capital, e não o patrimônio segregado e contabilizado. 

 No trespasse, a empresa alienante do estabelecimento continuará 

existindo, salvo se vier a transferir a totalidade do patrimônio cindido. Com 

efeito, o objeto do negócio jurídico, na alienação do estabelecimento, são 

parcelas do patrimônio cindidas e transferidas para outra empresa. Assim 

encontra-se previsto, por exemplo, na nova Lei de Recuperação de Empresas 

e Falência (Lei 11.101/2005, art. 50, VII), ao contemplar a hipótese de 

trespasse do estabelecimento como um dos meios ou estratégias que podem 
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ser adotados pelo plano de recuperação visando o saneamento da empresa 

em crise. 

Através do usufruto do estabelecimento, o titular da empresa transfere a 

outra pessoa, física ou jurídica, o direito de percepção dos frutos, rendimentos 

ou lucros gerados pela exploração comercial, mantendo todavia, no seu 

domínio patrimonial, a nua propriedade do capital da empresa individual ou das 

quotas ou ações da sociedade comercial. 

O arrendamento empresarial representa a cessão temporária dos 

direitos de exploração dos resultados do estabelecimento, mediante a 

celebração de um contrato entre o arrendador (empresário ou sócio 

controlador) e o arrendatário (novo explorador da empresa), em que o 

arrendatário passará a administrar e gerenciar a empresa durante um certo 

período de tempo, dividindo com o arrendador os lucros da atividade, ou 

pagando a este um valor previamente determinado no contrato. 

Além dos negócios jurídicos expressamente relacionados no art. 1.144 

do Código Civil, o estabelecimento e seus bens unitariamente considerados, 

podem ser objeto, ainda, de penhor industrial ou mercantil (art. 1.447), de 

anticrese (art. 1.506), de cisão patrimonial (Lei nº 6.404/76, art. 229) ou de 

penhora judicial do seu faturamento. Dependendo da natureza do problema ou 

da criatividade dos operadores do direito, diversos outros negócios jurídicos 

podem ser realizados tendo o estabelecimento como objeto. 

Na análise da disciplina do estabelecimento comercial no Código de 

2002, FÁBIO TOKARS revela a sua decepção com a preocupação do 

legislador em conceber o estabelecimento muito mais como instrumento de 

interesse dos credores do que com a própria configuração conceitual do 

estabelecimento como modo de organização dos fatores de produção e dos 

direitos imateriais dele resultantes.248 Isto porque os artigos 1.145 e 1.146 

definem as regras de proteção dos interesses dos credores no caso de 

                                                 
248 TOKARS, Fábio, Estabelecimento empresarial , São Paulo, Atlas, LTR, 2006, p. 13. 
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alienação ou trespasse do estabelecimento, antes mesmo de caracterizar a 

projeção desses direitos sob a perspectiva patrimonial.   

 De acordo com o disposto no art. 1.145 do Código Civil, se no trespasse 

do estabelecimento, ao empresário vendedor “não restarem bens suficientes 

para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende 

do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo 

expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação”. A regra exige a 

concordância da unanimidade dos credores para a validade da alienação do 

estabelecimento, reproduzindo norma que constava da antiga Lei de Falências 

(Decreto-Lei nº 7.661/1945, art. 52, VIII). Esse requisito, de quase impossível 

aplicabilidade, diante da necessidade da aceitação da totalidade dos credores 

para a validade do trespasse do estabelecimento, revela evidente antinomia 

diante da tendência evolutiva recente do direito comercial, que passou a mover 

o seu foco antes centrado no interesse dos credores, para a necessidade de 

preservação da empresa e do cumprimento da sua função social.249  

 Na legislação comercial extravagante, como na parte disciplinada pela 

recente Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Lei nº 11.101/2005), a 

alienação do estabelecimento comercial vem a ser considerada como uma das 

principais estratégias para a superação da crise patrimonial da empresa, e 

assim se observa em alguns de seus dispositivos. 250 O Código Civil de 2002 

não seguiu essa tendência evolutiva, na medida em que coloca sob suspeição 

todos os negócios que tenham por objeto a alienação do estabelecimento. 

                                                 
249 Considera FÁBIO TOKARS que “o art. 1.145 repete a supramencionada regra do direito 
falimentar, estendendo seu âmbito de aplicação para além dos limites da declaração de 
falência do vendedor, possibilitando-se a declaração de ineficácia da venda do estabelecimento 
incidentalmente em qualquer modalidade de execução”. O legislador do Código, assim, partiu 
“de uma regra em si criticável, por presumir indevidamente a má-fé do adquirente do 
estabelecimento empresarial, para consagrá-la, tornando-a aplicável em qualquer relação de 
crédito” (TOKARS, Fábio, Estabelecimento empresarial , op. cit., p. 13). 
250 A Lei nº 11.101/2005 prevê, em dispositivo específico, a possibilidade do trespasse ou 
arrendamento do estabelecimento como um dos meios para a recuperação da empresa, 
dependendo essa alienação do consentimento da maioria dos credores, e não da sua 
unanimidade (art. 50, VII); somente no caso de falência da empresa, é que a alienação do 
estabelecimento sem o consentimento da unanimidade dos credores pode servir de 
fundamento para a decretação da quebra (art. 94, III, c) ou para que seja declarada ineficaz 
(art. 129, VI); todavia, mesmo na falência, a alienação do estabelecimento pode ser realizada, 
judicialmente, sem a necessidade de concordância de todos os credores (art. 140). 
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 Ocorrendo a alienação do estabelecimento, o art. 1.146 do Código 

prescreve que o adquirente do estabelecimento “responde pelo pagamento dos 

débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, 

continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, 

a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da 

data do vencimento.” Desse modo, na alienação do estabelecimento, instaura-

se uma situação de insegurança jurídica para o adquirente, que ficará como 

devedor solidário pelas dívidas da empresa existentes no momento da 

alienação, ainda que a esse passivo não tenha dado causa.251 

 A redação do art. 1.146 do Código Civil caracteriza, na opinião de FÁBIO 

TOKARS, “evidente absurdo jurídico, decorrente da confusão entre sujeito e 

objeto de direito, e que gera dificuldades práticas de aplicação” nas operações 

de alienação do estabelecimento, instaurando um “estado de regulamentação 

imprópria, que impede materialmente a realização do negócio por empresários 

que sejam previamente informados quanto aos possíveis efeitos jurídicos do 

negócio, e que, desta forma, nega o princípio da preservação da empresa”. 252   

 Em nome do princípio da preservação da empresa, a Lei nº 11.101/2005 

assegura ao adquirente do estabelecimento de empresa em recuperação 

judicial, que “o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá 

sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza 

tributária” (art. 60), do mesmo modo que, na falência, “o objeto da alienação 

estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas 

obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da 

legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho” (art. 141, II). 

 Assim, como resultante desse princípio de preservação da empresa, que 

tem como fundamento outro princípio constitucional superior, o da função social 

da empresa (art. 170, III), a sucessão nas obrigações civis, comerciais, 

                                                 
251 “Em vez de aprimorar o tratamento jurídico da matéria, concedendo maior segurança aos 
contratantes, o Código Civil acabou por elevar exponencialmente os riscos do adquirente do 
fundo de empresa, acatando a falsa premissa da necessidade de tutelar ao extremo os 
interesses dos credores” (TOKARS, Fábio, Estabelecimento empresarial , op. cit., p. 13). 
252 TOKARS, Fábio, Estabelecimento empresarial , op. cit., p. 13. 
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tributárias e até trabalhistas do estabelecimento alienado passou a ser 

desconsiderada pela legislação comercial mais recente, agora adaptada aos 

novos paradigmas voltados à continuidade da organização produtiva. 

 O Código Civil de 2002, na contramão da história e da evolução do 

direito mercantil, simplesmente reproduziu as normas do Código italiano de 

1942, que consideram que o passivo do estabelecimento alienado fica sendo 

de responsabilidade conjunta e solidária do vendedor e do comprador (art. 

2.560), adotando esse pressuposto no exclusivo interesse dos credores da 

empresa, e não das demais partes envolvidas nas relações jurídicas de 

natureza econômica, fiscal ou trabalhista.   

 Ainda na disciplina do estabelecimento comercial, o Código de 2002 vem 

a contemplar uma hipótese muito importante no âmbito da proteção da 

clientela, que trata da cláusula de não-concorrência no caso de alienação ou 

trespasse do estabelecimento. A norma que dispõe sobre tal situação, que 

representa um avanço tardio no direito positivo brasileiro, assim prescreve: 

Art. 1.147 . Não havendo autorização expressa, o alienante do 
estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos 
subseqüentes à transferência. 

 

 A cláusula de não-concorrência é também denominada, pela doutrina, 

de cessão da clientela. Isto porque o adquirente do estabelecimento deve 

assumir a obrigação de não constituir nova empresa para exploração do 

mesmo ramo de atividade daquele explorado pelo estabelecimento alienado. A 

cessão de clientela, apesar da clientela não se caracterizar como um objeto de 

posse ou de domínio do empresário, significa que o estabelecimento, ao ser 

alienado, estará sendo acompanhado dos seus atributos principais, 

representados pelo aviamento objetivo e pela clientela que, em condições 

normais, realiza negócios com aquela casa comercial. 

 No Código italiano de 1942, essa obrigação específica na alienação do 

estabelecimento foi denominada de proibição de concorrência, expressa em 

seu art. 2.557, nos termos seguintes: 
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Art. 2557 - Divieto di concorrenza  - Chi aliena l'azienda deve 
astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una 
nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a 
sviare la clientela dell'azienda ceduta (2125, 2596).  

 

 No mínimo, o adquirente do estabelecimento deve ter a garantia de que 

o alienante, ao receber a soma decorrente da venda da empresa e da cessão 

dos direitos de exploração econômica, não irá aplicar esse dinheiro na 

constituição de outra empresa para fazer concorrência no mesmo ramo de 

atividade. No direito positivo brasileiro, todavia, essa matéria estava sendo 

objeto de previsão, apenas, nos contratos de alienação do estabelecimento, 

não existindo nenhuma referência ao nível de norma cogente.253 

 A regra constante do art. 1.147 do Código Civil consagra o princípio de 

que o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, 

e reconhece, desse modo, que o trespasse do fundo de comércio importa 

também na cessão da clientela, ou seja, no direito do adquirente dos bens 

materiais de ser também cessionário dos atributos e dos bens imateriais do 

estabelecimento. Somente após decorrido o prazo de cinco anos da alienação, 

poderá o alienante constituir nova empresa para explorar o mesmo ramo de 

atividade econômica, o que demonstra a aceitação, pelo nosso direito positivo, 

                                                 
253 O caso mais famoso relacionado à cláusula de não concorrência ou de cessão de clientela 
no Brasil ocorreu no processo envolvendo a alienação, no ano de 1913, da Companhia 
Nacional de Tecidos de Juta, de São Paulo, então controlada pelo Conde Sílvio Álvares 
Penteado, titular da Fábrica de Juta Santana, que fabricava sacos para acondicionamento de 
grãos de café. Após haver alienado esse estabelecimento, o Conde Álvares Penteado, 
decorrido o prazo de menos de um ano, veio a instalar uma nova fábrica para explorar a 
mesma atividade, através da Companhia Paulista de Aniagem, próximo do bairro da capital 
paulista onde estava instalado o estabelecimento alienado. Sentindo-se prejudicada, a 
Companhia Nacional de Tecidos de Juta, adquirida por um grupo inglês, ingressou com uma 
ação indenizatória contra a Companhia Paulista de Aniagem, pedindo a condenação da parte 
contrária para que esta restituísse a importância de $ 3.000 contos de réis, correspondente à 
estimativa da clientela da fábrica alienada, considerando que a cessão da clientela estaria 
implícita na alienação do estabelecimento. Este caso foi considerado um embate ímpar entre 
dois dos maiores juristas brasileiros: de um lado, J.X. Carvalho de Mendonça como advogado 
dos ingleses adquirentes do estabelecimento, a Companhia Nacional de Tecidos de Juta, e, do 
outro lado, Ruy Barbosa, patrono dos interesse do Conde Álvares Penteado e da Companhia 
Paulista de Aniagem. Julgando a causa em grau de recurso, o Supremo Tribunal Federal deu 
ganho de causa ao alienante, Conde Álvares Penteado, entendendo que a cláusula de cessão 
da clientela, que não estava prevista no contrato, deveria ser expressa, o que permitiria ao 
alienante, assim, explorar o mesmo ramo de atividade e assim manter a clientela conquistada 
com o estabelecimento anterior. (REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , vol. 1, op. 
cit., p. 349). 



 DIREITO DE EMPRESA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ANTINOMIAS NO NOVO REGIME DO EMPRESÁRIO E DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

194

da existência de certos atributos imateriais do estabelecimento, em especial o 

direito à clientela. 

 No caso do aviamento, ainda que o Código Civil de 2002 não venha a se 

referir a esse atributo como integrante do estabelecimento, ele admite, no seu 

art. 1.187, parágrafo único, que “a quantia efetivamente paga a título de 

aviamento de estabelecimento adquirido pelo empresário ou sociedade” possa 

ser inserida e contabilizada nos valores do ativo da empresa compradora e 

cessionária dos direitos imateriais incorporados ao fundo de comércio. 

 Ainda que disciplinado em poucas regras no livro do Direito de Empresa, 

o simples fato da positivação do estabelecimento comercial pelo Código Civil, 

na opinião de BULGARELLI, representa “uma inovação valiosa, permitindo que 

se liberte, na prática – principalmente no que toca aos negócios jurídicos de 

que é objeto - das inseguranças e incertezas em que está envolto, pela 

ausência de normas expressas”.254  

Essa nova situação normativa irá permitir, em conclusão, um melhor 

tratamento doutrinário tendo por objeto a figura do estabelecimento comercial. 

E isto não apenas para consagrar a sua importância como instituto fundamental 

do direito de empresa, mas para reconhecer o estabelecimento como elemento 

essencial para a própria definição da empresa no contexto das relações 

patrimoniais, especialmente daquelas resultantes da ação inventiva e 

inovadora do empresário na exploração da atividade econômica. 

 

 

 

 

 

                                                 
254 BULGARELLI, Waldirio, Tratado de Direito Empresarial , op. cit., p. 243. 
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CAPÍTULO 5 

A UNIFICAÇÃO DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 

 

SUMÁRIO: 5.1. Pressupostos da unificação do direito das 
obrigações; 5.2. Princípios e modalidades contratuais no 
Código de 2002; 5.3. Aspectos diferenciadores da compra e 
venda mercantil; 5.4. Contratos mercantis regulados pela 
legislação especial; 5.5. A nova classificação dos contratos 
empresariais; 

 

5.1. Pressupostos da unificação do direito das obri gações 

 

 O objetivo principal do legislador do Código Civil de 2002, além da 

proposta de atualização do direito privado brasileiro, foi o de promover a 

unificação do direito das obrigações em nosso ordenamento jurídico. 255 Essa 

concepção unificadora, tal como explicado, foi originariamente adotada pelo 

Código das Obrigações da Suíça de 1881, o qual teve como escopo o 

tratamento igualitário para as obrigações, considerando que a sua estrutura 

relacional era e sempre seria comum para qualquer tipo de negócio jurídico, 

seja este de natureza civil ou comercial.  

A unicidade da estrutura obrigacional implica, necessariamente, no 

reconhecimento de um mesmo tratamento para qualquer tipo de relação 

jurídica de direito privado. Este aspecto é incontroverso, por óbvio, a partir da 

noção geral de obrigação, que se expressa pela relação em que um sujeito 

ativo (credor) realiza seu próprio interesse com a cooperação do sujeito 

passivo (devedor). 256  

Na sua origem, a obrigação resultava da prática de um ato ilícito, e se 

representava pelo estado de submissão em que o devedor posicionava-se 

                                                 
255 REALE, Miguel, Exposição de Motivos do Projeto do Código Civil , op. cit., p. 107. 
256 ROTONDI, Mario, Instituciones de Derecho Privado , Barcelona, Labor, 1953, p. 308. 
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perante o credor. Neste ponto reside o próprio significado etimológico da 

expressão obrigação, derivada de obligare ou obligatio, que somente se 

considerava cumprida diante do solvere, da solutio. 257  

Em um momento posterior, a fonte da obrigação passou a ser o contrato, 

instrumento de estipulação de deveres unilaterais ou bilaterais, mas tendo 

como elemento comum a relação jurídica, o vínculo instaurado entre credor e 

devedor.258  

No contrato de mútuo, por exemplo, a obrigação é unilateral, cabendo ao 

devedor cumprir a única prestação admitida ou juridicamente prevista, de pagar 

uma quantia determinada em dinheiro ao credor. O contrato de compra e 

venda, por sua vez, é bilateral, na medida em que “o vendedor é credor do 

comprador para que este preste, pagando o preço”, ao passo que “o comprador 

é ao mesmo tempo credor do vendedor, para que este preste, entregando a 

coisa vendida”. 259 

 No âmbito dessa estrutura relacional, a obrigação revela-se una, como 

categoria fundamental do direito. Na evolução do direito civil, que passou a 

incorporar os princípios da sociabilidade e da sua inserção na nova doutrina da 

constitucionalização das relações privadas, com o deslocamento do objeto 

tutelado para a pessoa, colocando em segundo plano o conteúdo patrimonial 

da prestação, a obrigação, na lição de PIETRO PERLINGIERI, “não se 

                                                 
257 Na lição de ROTONDI, “obligare quer dizer ligar com cordas, e solvere liberar das cordas, 
dos vínculos, das correntes”, do vínculo estreito de sujeição do devedor que somente é extinto 
com a satisfação do credor diante do adimplemento da prestação correspondente (ROTONDI, 
Mario, Instituciones de Derecho Privado , op. cit., p. 310).    
258 Na sua acepção mais ampla, ensina RUGGIERO, a obrigação “exprime qualquer espécie de 
vínculo ou de sujeição da pessoa, qualquer que seja a sua fonte ou conteúdo, nela se podendo 
englobar qualquer obrigação que seja ditada pela moral, conveniência, honra, usos sociais, por 
outro lado qualquer obrigação imposta pelas normas jurídicas, sejam elas de direito público ou 
privado”, mas no seu sentido jurídico, considera-se obrigação “somente as que nascem de 
relações entre pessoas, têm um conteúdo patrimonial e implicam para uma pessoa o dever de 
fazer a outra uma prestação e, para essa segunda pessoa, a faculdade de a exigir da 
primeira”(RUGGIERO, Roberto de, Instituições de Direito Civil , Campinas, Bookseller, 1ª. 
edição, vol. 3, 1999, p. 33-34). 
259 LOBO, Paulo Luiz Netto, Teoria Geral das Obrigações , São Paulo, Saraiva, 2005, p. 21. 
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identifica no direito ou nos direitos do credor”, passando a se representar, 

destarte, como uma autêntica relação de cooperação. 260 

 Em qualquer esfera obrigacional no campo do direito privado, seja nos 

negócios civis ou comerciais, a obrigação, como relação de cooperação, 

mantém as mesmas características e produzirá os mesmos efeitos jurídicos: o 

adimplemento, simplesmente, extingue a obrigação; o inadimplemento, por sua 

vez, tem como conseqüência a execução forçada do credor contra o devedor. 

 Sob o aspecto estrutural, são três os elementos da obrigação, qualquer 

que seja a natureza ou o tipo do negócio jurídico: a existência de um vínculo 

jurídico entre duas pessoas, a duplicidade de sujeitos, um ativo (credor) e outro 

passivo (devedor), e a prestação, que constitui o objeto da obrigação. 261    

 Considerando a unicidade da relação obrigacional, independentemente 

do seu objeto, essa estrutura formal aplica-se tanto aos negócios civis, entre 

particulares, como aos contratos empresariais, no qual deve figurar em um dos 

pólos da relação um empresário ou uma empresa comercial.  

Partindo dessa diretriz unitarista, o legislador do Código Civil de 2002 

entendeu conveniente e oportuno reproduzir a concepção reducionista do 

Código italiano de 1942, e assim veio a imprimir tratamento generalista ao 

direito das obrigações, sem considerar as peculiaridades inerentes ao objeto 

contratual específico dos negócios jurídicos mercantis. 

 O Código Comercial de 1850, no Título V (arts. 121 a 139) da sua Parte 

Primeira, estabelecia normas gerais relativas aos contratos e obrigações 

                                                 
260 Segundo PERLINGIERI, a obrigação “configura-se cada vez mais como uma relação de 
cooperação. E tal fato importa em “uma mudança radical de perspectiva de leitura da disciplina 
das obrigações; esta última não deve ser considerada o estatuto do credor; a cooperação, e 
um determinado modo de ser, substitui a subordinação e o credor se torna titular de obrigações 
genéricas ou específicas de cooperação ao adimplemento do devedor” (PERLINGIERI, Pietro, 
Perfis do Direito Civil – Introdução ao Direito Civ il Constitucional , Rio de Janeiro, Renovar, 
2ª edição, 2002, p. 212). 
261 RUGGIERO, Roberto de, Instituições de Direito Civil , op. cit., p. 37. 
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mercantis. Cabe desde logo destacar que, nessa época, ainda não havia 

entrado em vigor o Código Civil, o que somente ocorreu 66 anos depois.262  

Essas disposições do Código Comercial não definiam a obrigação como 

mercantil, mas apenas continham regras de interpretação, prova e execução 

dos contratos comerciais, considerados estes como aqueles no qual em um 

dos pólos da relação encontrava-se um comerciante. Na sua estrutura 

deontológica, a obrigação comercial não se diferenciava da do direito comum, 

tanto que o art. 121 do Código Comercial estabelecia a aplicação subsidiária 

das normas de direito civil na regulação dos contratos comerciais.   

 O Código de 1850, na verdade, encerrava no seu texto normas 

obrigacionais genéricas. O art. 129 do Código Comercial prescrevia as causas 

de nulidade dos contratos comerciais, enquanto em algumas outras 

disposições, estabelecia regras específicas para a formação, prova e 

interpretação dos contratos mercantis. Os artigos 135, 137 e 138 do Código de 

Comércio do Império mencionavam a existência da obrigação mercantil ou 

comercial, atribuindo, assim, natureza diferenciada da obrigação civil. Essas 

normas regulavam as hipóteses de contagem dos prazos dos contratos 

mercantis (art. 135), do prazo presumido para o início da execução da 

prestação do contrato (art. 137) e os efeitos da mora quando não estipulada no 

contrato (art. 138).  

No final da sua Parte Primeira, no Título XVII, o Código de 1850 definia, 

ainda, algumas regras sobre os modos de dissolução e extinção das 

obrigações mercantis (arts. 428 a 440), que eram na sua base originárias do 

direito civil, com normas limitadas ao pagamento, à novação e à compensação 

nos contratos comerciais. 

 No Código Comercial, a denominada obrigação mercantil confundia-se 

com o próprio contrato. Não existia um regime obrigacional amplo para os 

                                                 
262 Na opinião de PAULA CASTELLO MIGUEL, “as regras relativas a obrigações foram 
incluídas no Código Comercial, pois a nossa legislação civil da época era falha e 
desordenada”, e “para que os contratos comerciais tivessem uma fácil interpretação eram 
necessárias normas relativas ao direito obrigacional” (MIGUEL, Paula Castello, Contratos 
entre empresas , São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 63) 
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negócios mercantis, tal como foi posteriormente instituído pelo Código Civil de 

1916. O Código Civil passou, a partir de então, a disciplinar as categorias e 

institutos fundamentais do direito das obrigações, como as suas modalidades 

básicas (dar, fazer e não fazer), as obrigações alternativas, divisibilidade e 

indivisibilidade, solidariedade, transmissão das obrigações, pagamento, 

novação, sub-rogação, dação em pagamento, efeitos da inexecução, a mora, 

as perdas e danos, os juros, a cláusula penal.  

 É necessário afirmar, neste ponto, que o direito das obrigações não se 

encontrava regulado de modo amplo pelo Código Comercial, e as referências à 

existência da obrigação mercantil, em alguns artigos, não importa no 

reconhecimento da existência de um direito obrigacional comercial, instituidor 

de um regime diferenciado do regime geral de direito privado. O que o Código 

Comercial de 1850 regulava eram normas genéricas de obrigações e tipos 

específicos de contratos mercantis, praticados por comerciantes, que tinham 

por objeto bens móveis, e que eram executados e interpretados no “que for 

mais conforme à boa-fé, e ao verdadeiro espírito e natureza do contrato”(art. 

131, item 1).  

Os contratos mercantis, estes sim, sempre mereceram um tratamento 

próprio, específico e adaptado às peculiaridades dos negócios comerciais. A 

simplicidade e a agilidade das fórmulas dos contratos mercantis exigiam, sem 

embargo, tratamento diferenciado daquelas aplicadas aos contratos civis entre 

particulares, e que não exercem, com profissionalidade, uma atividade 

especulativa e de risco. 

A partir do Código de 2002, como observa PAULO LOBO, “as normas 

jurídicas estabelecidas nos arts. 233 a 420 do Código Civil aplicam-se a todas 

as relações jurídicas obrigacionais, assim as negociais como as extranegociais, 

de natureza civil ou mercantil, previstas no referido Código ou na legislação 

especial. Também são aplicáveis às relações contratuais de consumo, 
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supletivamente, no que não contrariarem o princípio constitucional de defesa 

do consumidor (art. 170, V, da CF)”. 263  

A preocupação do novo Código, como visto, foi estabelecer um regime 

obrigacional comum, qualquer que fosse a natureza do negócio, sob o 

fundamento de que não existiriam mais razões históricas e metodológicas para 

a diferenciação entre obrigação civil e obrigação comercial. 

O Código das Obrigações suíço do século XIX, contudo, teve justamente 

como objetivo separar do Código Civil a parte relativa às obrigações, 

exatamente porque o direito das obrigações, diferentemente dos outros ramos 

do direito civil, “é o que menos se torna sensível às mutações sociais”, sendo, 

assim, “o que mais se presta à unificação”. 264 Essa constatação é válida, pois, 

no que se refere apenas ao direito das obrigações, não sendo tal conclusão 

apropriada ou extensível para os diversos tipos de modalidades contratuais em 

razão do objeto correspondente a cada negócio jurídico.  

O direito das obrigações resulta de um núcleo firme e imutável, decorre 

de uma estrutura unívoca, aplicável a qualquer tipo de relação jurídica em que 

estejam presentes duas partes, uma credora e outra devedora, 

independentemente da natureza do negócio ou do conteúdo da prestação. 

Portanto, para evidenciar mais uma das antinomias presentes no regime do 

direito de empresa no Código Civil de 2002, o presente capítulo tem como 

finalidade destacar a existência de um regime comercialista específico aplicável 

aos contratos mercantis. Para esse fim, deverá ser demonstrado que um 

sistema mercantilista típico, que compreende dentro de si uma gama infindável 

de negócios e operações mercantis, não foi modificado pelas normas do novo 

Código Civil, que, nessa parte relevante, nenhuma unificação promoveu no 

âmbito do direito privado. 

 A simples transposição de alguns tipos contratuais do Código Comercial 

para o novo Código Civil não representou, com certeza, a unificação do direito 

                                                 
263 LOBO, Paulo Luiz Netto Lôbo, Teoria Geral das Obrigações , op. cit., p. 20. 
264 AZEVEDO, Álvaro Villaça, Teoria Geral das Obrigações – Responsabilidade Civi l, São 
Paulo, Atlas, 10ª. edição, 2004, p. 26-27.  
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obrigacional em nosso sistema de direito positivo. 265 Além do mais, a 

manutenção, quase intacta, da tipologia contratual regulada pelo Código de 

1916 revela, isto sim, que os negócios contratuais previstos no Código de 2002 

caracterizam-se muito mais como relações de natureza civil, e não de natureza 

mercantil.  

A disciplina própria e específica dos contratos comerciais apresenta-se, 

como será demonstrado adiante, incompatível com o regime unificado adotado 

pelo Código Civil de 2002. Isto porque o regime peculiar dos contratos 

mercantis deveria considerar a disciplina dessas relações contratuais, segundo 

entende FÁBIO ULHOA COELHO, como “direito-custo”, que existe de modo 

diferenciado em face das “vantagens competitivas na economia”. 266 A relação 

jurídico-mercantil, assim, compreende, em si, o caráter econômico dos 

contratos, e não uma natureza indefinida e despida de profissionalidade. 

O contrato mercantil, diferentemente do modelo generalista do contrato 

civil, possui como substrato essencial a regulação de negócios jurídicos 

especulativos, que são discutidos, elaborados e formalizados a partir, como 

referido por FÁBIO ULHOA COELHO, de pressupostos e elementos de custos 

sempre presentes nas transações comerciais. Esse direito-custo significa que o 

contrato mercantil contempla aspectos diferenciais específicos não referidos 

nos contratos não-profissionais, de direito civil, celebrados esporadicamente 

para atender um fim determinado e que se esgotam em si mesmos, ao ser 

concluído o negócio jurídico. 

                                                 
265 Em crítica contundente, REQUIÃO discorda radicalmente da unificação do direito das 
obrigações tal como proposto pelo Código de 2002, em crítica proferida ainda na fase do 
projeto: “Consiste a unificação, isto sim, na simples justaposição formal da matéria civil, ao lado 
da matéria comercial, regulada num mesmo diploma. Constitui, repetimos, simples e 
inexpressiva unificação formal. Isso, na verdade, nada diz de científico e de lógico, pois, como 
se disse em “Exposição de Motivos” preliminar, o Direito Comercial, como disciplina autônoma, 
não desaparecerá com a codificação, pois nela apenas se integra formalmente. O artificialismo 
desse critério criou no projeto a preocupação de proscrever o adjetivo “comercial”ou 
“mercantil”. Essas expressões são tabus...” (REQUIÃO, Rubens, Projeto de Código Civil, 
Apreciação Crítica sobre a Parte Geral e Livro I (D as Obrigações) , São Paulo, Revista dos 
Tribunais, nº 477, 1985, p. 12-13).    
266 COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial , São Paulo, Saraiva, vol. 3, 7ª edição, 
2007, p. 14. 
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 Os contratos comerciais, ao contrário, se reproduzem em massa, são 

celebrados em série, se repetem em sequência, conferem a uma das partes, a 

empresa, uma particular e específica natureza profissional e especulativa. A 

execução desses atos em massa, ofertados ao público pelas empresas através 

de recursos de publicidade e de estratégias de marketing, com a finalidade de 

atrair a clientela e consumidores indeterminados, pressupõe a presença de 

elementos próprios de modo totalmente diverso daquele que é observado nos 

contratos civis não empresariais.  

Em razão dessas características diferenciais, FÁBIO ULHOA COELHO 

considera que essa distinção entre contratos civis e contratos mercantis 

“continua pertinente, mesmo após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, 

porque a unificação legislativa não importa na eliminação de diferentes 

disciplinas jurídicas”. 267 Os contratos mercantis não poderiam ser 

simplesmente extintos ou juridicamente desqualificados pelo simples fato do 

legislador haver optado pela descomercialização dos negócios privados, 

enquanto que, passando ao largo desse regime codificado, verificamos a 

existência de uma série de negócios e contratos que permanecerão tipificados 

como mercantis, ainda que o núcleo obrigacional dessas relações econômicas 

tenha sido artificialmente unificado. 

Como visto, é no campo do objeto negocial que as relações contratuais 

devem ser inicialmente separadas e distinguidas. Com efeito, os negócios 

mercantis continuarão assim sendo classificados em razão do peculiar objeto 

da prestação especialmente constituída, do modo de sua execução e da 

presença, em um dos pólos da relação, de uma empresa comercial.  

Apesar da unicidade da relação obrigacional, os contratos mercantis 

possuem um objeto próprio, que compreende a comercialização de 

mercadorias ou a prestação de serviços comerciais. O específico objeto 

mercantil, a predisposição das mercadorias para a sua venda no mercado, com 

                                                 
267 COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial , vol. 3, op. cit., p. 19. 
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o intuito de obtenção de lucro, representa um aspecto diferenciador de efetiva 

relevância jurídica, situação que não se faz presente nos contratos civis. 

 Por exemplo, no caso de uma empresa que tem por objeto a fabricação 

e comercialização de calçados, esta realiza negócios de compra de matérias 

primas, como o couro, produzido por um cortume, além de outros insumos, 

como pregos adquiridos de uma empresa metalúrgica e a borracha dos solados 

fornecida por uma fábrica de produtos sintéticos, para em seguida submeter 

esses insumos a um processo de industrialização. Essa empresa não vende 

diretamente os calçados produzidos aos consumidores, mas realiza a 

distribuição dos seus produtos através de outras empresas atacadistas ou 

varejistas. Nessa situação típica, o objeto das relações contratuais assume 

natureza estritamente mercantil, seja na aquisição de insumos de outras 

empresas comerciais, seja na venda dos produtos industrializados a empresas 

distribuidoras ou varejistas também comerciais. As características dessas 

operações empresariais revestem-se de uma especificidade que não pode ser, 

de modo algum, enquadrada na generalidade dos contratos civis, celebrados 

entre particulares, que geralmente têm por objeto uma coisa fora do comércio e 

tampouco visam o lucro. 

 Os negócios comerciais são planejados, concebidos e implementados a 

partir de um desiderato lucrativo, em que a racionalidade contábil orienta e 

determina o conteúdo e os objetivos buscados nas relações contratuais. As 

estratégias mercadológicas para a oferta dos produtos no mercado, os modelos 

negociais adotados pelas empresas, a organização dos seus sistemas 

administrativos, a estruturação de processos industriais, a persecução 

constante de resultados econômicos, todos esses elementos, não presentes 

nas relações de direito civil, evidenciam que os contratos mercantis não podem 

ser disciplinados sob um regime jurídico comum. 

 Ainda que a estrutura relacional do direito das obrigações venha a ser 

desenvolvida a partir de conceitos e institutos gerais, a tipologia dos contratos e 

as características próprias dos negócios comerciais exige um tratamento 
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diferenciado, que deve respeitar as peculiaridades das transações mercantis, 

função que é assumida, sem dúvida, pela legislação comercial descodificada.  

 Para o sistema unitarista e unificador do Código Civil de 2002, não seria 

mais conveniente manter a divisão entre os contratos civis e os contratos 

mercantis. Em determinado momento da história, entendeu a doutrina que a 

distinção entre negócios civis e negócios comerciais não mais se justificava, e 

que esta separação representaria mesmo uma inutilidade ou ilegitimidade que 

estaria provocando grande dificuldade para a interpretação e aplicação das 

normas contratuais na esfera do direito privado.268  

 No Brasil, duas iniciativas anteriores de unificação do direito das 

obrigações, propostas por TEIXEIRA DE FREITAS, no esboço do seu projeto 

do Código Civil (1866), e por INGLÊS DE SOUZA (1912), apesar de não 

incorporadas ao nosso direito positivo, contribuíram para disseminar a idéia de 

que a dualidade de regimes obrigacionais representaria um problema 

metodológico somente superável pela supressão do sistema mercantil. 

Partindo de premissas equivocadas, a doutrina civilista entendia que, de certo 

modo, o direito das obrigações já estaria unificado em face da redação dos 

artigos 121 e 428 do Código Comercial de 1850, como também pela extinção 

da jurisdição comercial ocorrida no ano de 1875.269  

 Seguindo esses precedentes, o Código de 2002 desmercantilizou os 

contratos, retirou a natureza comercial dos negócios das empresas, positivando 

uma situação irreal, em contraposição à realidade do mercado, que a cada dia 

torna mais complexas as relações econômicas, na medida em que estas 

acompanham a evolução tecnológica e os novos modelos de operações 

empresariais resultantes do processo de globalização. Ainda que a teoria geral 

das obrigações possa ser unificada num diploma codificado, os contratos 

mercantis sempre deverão merecer um tratamento específico, como categoria 

jurídica própria, porque dotada de elementos característicos singulares. 

                                                 
268 MONTICELLI, Salvatore, e PORCELLI, Giacomo, I contratti dell’Impresa , Turim, G. 
Giappichelli Editore, 2006, p. 1. 
269  BULGARELLI, Waldirio, Tratado de Direito Empresarial , op. cit., p. 15. 
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5.2. Princípios e modalidades contratuais no Código  de 2002 

 

 Na esfera do direito contratual, cuja proposta teórica originária, como 

observado, era a de promover a unificação do direito das obrigações, o novo 

Código Civil passou a disciplinar várias espécies de contratos, tratados com 

neutralidade no que tange ao objeto de cada tipo de negócio jurídico. Sob a 

concepção unitarista, foram reunidos, em um único título, diversas modalidades 

contratuais, que seriam inerentes a todas as relações de direito privado, 

independentemente desta ser celebrada por pessoa particular ou através de 

uma empresa. 

 O Código Civil de 2002 define como contratos típicos e assim por ele 

foram regulados, um total de 16 espécies contratuais. De acordo com o regime 

unificado, esses tipos contratuais seriam suficientes para disciplinar vários tipos 

ou modalidades de relações jurídicas de conteúdo econômico, envolvendo 

tanto sujeitos empresariais como sujeitos não empresariais. 

 Basta, contudo, uma simples e superficial comparação analítica desse 

regime contratual frente ao Código Civil de 1916, para que se conclua que, das 

16 espécies contratuais presentes no Código de 2002, apenas 5 não existiam 

no diploma revogado. De modo efetivo, o novo Código apresenta como 

inovação, tão-somente, a disciplina tipificada para os contratos estimatório, de 

comissão, de agência e distribuição, de corretagem e de transporte, até então 

regulados pela legislação comercial. 

 Essa constatação evidencia que a proposta de unificação do direito das 

obrigações e dos contratos no novo Código Civil revela-se tímida, limitada, 

restrita, por somente abranger tipos contratuais de direito civil, mais 

compatíveis com os negócios entre particulares. Com efeito, o Código de 2002 

nada dispõe sobre a utilização desses tipos contratuais nas operações 

empresariais, considerando que em todos os seus 372 artigos, ao regular os 

contratos em espécie (artigos 481 a 853), não existe nenhuma menção ou 

referência à aplicabilidade desses contratos à empresa ou ao empresário. 
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 O Código de 2002, além de ser neutro e indefinido, reproduz quase na 

íntegra o antigo regime civilista dos contratos, o que demonstra a ausência de 

uma diretriz comum entre os diversos juristas relatores encarregados da 

elaboração do projeto. Na parte das obrigações e contratos, prevaleceu a 

concepção estritamente civilista do seu relator, AGOSTINHO ALVIM, enquanto 

que no título do direito de empresa, sob a responsabilidade de SYLVIO 

MARCONDES, inexiste qualquer aspecto de referibilidade aos atos e contratos 

que seriam inerentes às atividades das empresas.    

 Diante da falta de compatibilização e consolidação entre os conteúdos 

normatizados no Código de 2002, este se limitou a regular tipos contratuais 

genéricos, tal como se observa  a partir da análise do quadro abaixo:  

CONTRATOS REGULADOS NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

Tipo contratual Código de 1916 
(artigos) 

Código de 2002 
(artigos) 

Compra e venda  1.122 a 1.163 481 a 532 
Troca ou permuta  1.164 533 
Contrato estimatório NÃO REGULADO 534 a 537 
Doação  1.165 a 1.187 538 a 564 
Locação de bens  1.188 a 1.215 565 a 578 
Comodato  1.248 a 1.255 579 a 585 
Mútuo  1.256 a 1.264 586 a 592 
Prestação de serviços  1.216 a 1.236 593 a 609 
Empreitada  1.237 a 1.247 610 a 626 
Depósito  1.265 a 1.287 627 a 652 
Mandato  1.288 a 1.330 653 a 692 
Comissão NÃO REGULADO 693 a 709 
Agência e distribuição NÃO REGULADO 710 a 721 
Corretagem NÃO REGULADO 722 a 729 
Transporte NÃO REGULADO 730 a 756 
Seguro  1.432 a 1.476 757 a 802 

 De todos os tipos contratuais constantes do Código de 2002, as únicas 

inovações introduzidas dizem respeito, como visto, ao contrato estimatório, à 

comissão, ao contrato de agência e distribuição, à corretagem e ao contrato de 

transporte. Com exceção do contrato de agência e distribuição, os demais tipos 

contratuais eram regulados pelo Código Comercial de 1850, sob modalidade 

exclusivamente mercantil. 
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 A partir do contrato de compra e venda, que será objeto de análise mais 

detalhada no item seguinte, por representar a principal modalidade contratual 

de conteúdo patrimonial, as demais espécies reguladas pelo Código Civil são 

tipos negociais de conteúdo genérico. Os contratos de permuta, doação, 

locação, comodato, empréstimo, prestação de serviços, depósito e mandato, 

por exemplo, são modelos que se prestam a disciplinar transações de conteúdo 

econômico restrito, não possuindo referibilidade imediata no tocante às 

operações de natureza mercantil, realizadas pelas empresas. 

 Em matéria contratual, além de modificações puntuais no regime de 

alguns contratos em espécie, a principal inovação introduzida pelo Código de 

2002 está representada pela inserção de princípios aplicáveis aos contratos, 

como os princípios da função social dos contratos (art. 421), o da probidade e 

da boa-fé na celebração e na execução do contrato (art. 422), apesar do novo 

Código não se referir à boa-fé na fase pós-contratual, 270 assim como o 

princípio da equivalência material do contrato, ao tratar da interpretação dos 

contratos de adesão (arts. 423 e 424).271 

Além desses princípios, fruto de rica construção doutrinária e 

jurisprudencial nas últimas décadas, o novo Código adota um regime de 

fixação de cláusulas gerais aplicáveis às relações contratuais, especialmente 

da incidência da cláusula resolutiva (arts. 474 e 475), da exceção do contrato 

não cumprido (arts. 476 e 477) e da hipótese de resolução por onerosidade 

excessiva (arts. 478 a 480). 

  Esse regime de cláusulas gerais não representa novidade no direito 

positivo brasileiro, principalmente em razão de que as normas de defesa do 
                                                 
270 Apesar de ser recebido como destacada evolução em matéria contratual, o princípio da boa-
fé, tal como consta do art. 422 do Código Civil se releva limitado porque, como observa 
GUSTAVO TEPEDINO, “sequer cogita do dever de boa-fé na fase pós-contratual”, e essa 
omissão representa um “ponto gravíssimo uma vez que, na prática, os juízes vinham aplicando 
a boa-fé objetiva nas relações contratuais de maneira ampla, e serão tolhidos com a entrada 
em vigor do novo Código Civil” (TEPEDINO, Gustavo, O Novo Código Civil: duro golpe na 
recente experiência constitucional brasileira , in Temas de Direito Civil , Tomo II, Rio de 
Janeiro, Renovar, 2006, p. 359). 
271 LÔBO, Paulo Luiz Netto, Princípios contratuais , in A teoria do contrato e o novo Código 
Civil , LÔBO, Paulo Luiz Netto e LYRA JUNIOR, Eduardo Messias Gonçalves de, coord.,Recife, 
Nossa Livraria, 2003, p. 15. 
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consumidor (Lei 8.078/1990), resultantes de princípios constitucionais postos 

pela Constituição de 1988, já definiam regras próprias de contratação e 

interpretação aplicáveis às relações de consumo. Desde que entrou em vigor o 

Código de Defesa do Consumidor, as disposições contratuais constantes do 

Código Civil de 1916, fundadas, dominantemente, no interesse patrimonial dos 

credores, foram derrogadas e restaram inaplicáveis e assim afastadas, em face 

da prevalência dos princípios e normas do direito do consumidor.    

 Na opinião de PAULO LÔBO, “o Código Civil de 2002, tal como o fez o 

Código de Defesa do Consumidor, tem como paradigma a funcionalização do 

contrato a fins sociais, equilibrando os interesses individuais e sociais, segundo 

os fundamentos ditados pelas Constituições do Estado Social, inaugurado em 

1934, no Brasil, e bem delineado na Constituição de 1988”. 272 Ainda que o 

Código de 2002 apresente uma regulação de princípios e cláusulas gerais de 

modo mais limitado do que aquela verificada na Constituição de 1988 e na 

legislação de defesa do consumidor, mesmo assim, a nova disciplina civilista 

deve ser considerada um avanço significativo no campo contratual, ainda que 

“com atraso de várias décadas”.273 

 O problema que se verifica é que essa socialização dos contratos não foi 

seguida da correspondente mudança de paradigmas na regulação dos 

negócios contratuais em espécie, que permanecem presos aos modelos 

clássicos constantes do Código de 1916. Tanto assim que, em nenhum 

momento, o Código Civil de 2002 adota um tratamento diferenciado para os 

contratos celebrados sob a égide do regime do direito do consumidor. 

 A generalidade dos tipos contratuais regulados pelo Código de 2002 

poderia ser atribuída à adoção da técnica de cláusulas gerais, como opção do 

legislador de estabelecer standards ou modelos básicos de negócios jurídicos, 

deixando às partes contratantes, em razão dos princípios da liberdade de 

contratar e da autonomia da vontade, o poder de estipular do modo mais 
                                                 
272 LÔBO, Paulo Luiz Netto, Princípios contratuais , in A teoria do contrato e o novo Código 
Civil , op. cit., p. 12. 
273 LÔBO, Paulo Luiz Netto, Princípios contratuais , in A teoria do contrato e o novo Código 
Civil , op. cit., p. 22. 
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conveniente aos seus interesses, o conteúdo obrigacional e os efeitos do 

contrato.274 Esse raciocínio seria mais próprio dos contratos típicos, ou seja, 

das modalidades mais comuns e usuais das relações contratuais previstas na 

lei. 

 No caso dos contratos atípicos, que são criados e desenvolvidos a partir 

das práticas e usos sociais,275 face à previsão do art. 425 do Código Civil, a 

técnica de cláusulas gerais revela-se mais apropriada para orientar a ação do 

intérprete, que deverá analisar e avaliar a execução do contrato a partir da 

adequação das suas normas e do comportamento das partes aos princípios 

superiores do ordenamento jurídico, como o da função social dos contratos, da 

boa-fé, da justiça social e dos direitos e garantias individuais.276 

 Essa técnica legislativa de cláusulas gerais é bastante nítida nas normas 

da Lei de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que estabelece diversos 

princípios de proteção do consumidor (art. 4º), a fixação dos seus direitos 

básicos (art. 6º), a responsabilidade do fornecedor pelo fato de produto ou 

serviço (art. 12), as regras aplicáveis às práticas comerciais (art. 29), a 

vedação às cláusulas abusivas (art. 39) e as normas gerais de proteção 

contratual (art. 46).  

                                                 
274 A liberdade de contratar, na explicação de CLÁUDIA LIMA MARQUES, significa “a liberdade 
de contratar ou de se abster de contratar, liberdade de escolher o seu parceiro contratual, de 
fixar o conteúdo e os limites das obrigações que quer assumir, liberdade de poder exprimir a 
sua vontade na forma que desejar, contando sempre com a proteção do direito”; (MARQUES, 
Cláudia Lima, Contratos no Código de Defesa do Consumidor , São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 4ª edição, 2002, p. 48).   
275 O contrato atípico, para GISELDA HIRONAKA, “é aquele não disciplinado pelo ordenamento 
jurídico, embora lícito, pelo fato de restar sujeito às normas gerais do contrato e pelo fato de 
não contrariar a lei, nem os bons costumes, nem os princípios gerais do direito”, sendo o seu 
traço característico “não estar sujeito a uma disciplina própria” (HIRONAKA, Giselda Maria 
Fernandes Novaes, Contrato: estrutura milenar de fundação do direito privado. 
Superando a crise e renovando princípios, no início  do vigésimo primeiro século, ao 
tempo da transição legislativa brasileira , in Introdução Crítica ao Código Civil, LUCAS 
ABREU BARROSO, org., Rio de Janeiro, Forense, 2006, p. 121). 
276 Considera TEPEDINO, quanto a este aspecto, que “a fragmentação dos conceitos (...) é 
acompanhada de técnica legislativa que se utiliza de cláusulas gerais, exatamente para que o 
intérprete tenha maior flexibilidade no sentido de, diante do fato jurídico concreto, fazer 
prevalecer os valores do ordenamento em todas as situações novas que, desconhecidas do 
legislador, surgem e se reproduzem como realidade mutante na sociedade tecnológica de 
massa”; (TEPEDINO, Gustavo, As Relações de Consumo e a Nova Teoria Contratual , in 
Temas de Direito Civil,  Rio de Janeiro, Renovar, 2004, p. 227). 
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 O Código Civil de 2002, além de definir princípios e condições gerais 

para a elaboração, execução e interpretação dos contratos, também disciplina 

tipos contratuais específicos e, neste caso, o grau de liberdade de contratar é 

reduzido em razão da regulamentação legislativa. Neste ponto, instaura-se 

uma situação de controvérsia, que guarda referência na célebre frase de 

GRANT GILMORE (o contrato está morto), diante das contradições entre a 

estrutura conceitual do direito contratual no século XIX e o avanço da 

intervenção legislativa estatal do século XX,277 adotando o Código Civil de 2002 

tanto o esquema de cláusulas e condições gerais das obrigações e contratos, 

como a tipificação de modalidades negociais, agora incorporando espécies que 

antes eram reguladas pela legislação comercial. 

 É fato incontroverso que o legislador sempre demonstrou incapacidade 

de acompanhar a contínua evolução da realidade social e do desenvolvimento 

de novas fórmulas negociais, como observado por TEPEDINO. 278 E nem por 

isso as pessoas e as empresas deixaram de criar, de inventar novas espécies 

de contratos, de adaptar ou modernizar modalidades existentes, principalmente 

na esfera dos negócios comerciais e dos contratos de massa. Exemplos 

característicos dessa constatação podemos verificar no contrato de cartão de 

crédito e nas modernas transações por meio eletrônico, os quais, apesar de 

jamais normatizados pelo legislador, são modalidades hoje bastante usuais nas 

transações mercantis nos dias atuais. 

 Apesar da diretriz unificadora e da abrangência do Código Civil, no 

ordenamento jurídico brasileiro existe uma verdadeira fragmentação de normas 

contratuais, que encontramos tanto no âmbito da divisão entre os contratos 

típicos e atípicos, como na diferenciação que continuará presente entre os 

contratos civis, os contratos mercantis e os contratos de consumo. É 

necessário que essa fragmentação passe a ter um ponto comum de 
                                                 
277 TEPEDINO, Gustavo, As relações de consumo e a nova teoria contratual , in Temas de 
Direito Civil , op. cit., p. 220. 
278 Nesse sentido, afirma TEPEDINO: “Nos dias de hoje, a necessidade de se dar efetividade 
plena às cláusulas gerais faz-se tanto urgente na medida em que se afigura praticamente 
impossível ao direito regular o conjunto de situações negociais que floresce na vida 
contemporânea, cujos avanços tecnológicos surpreendem até mesmo o legislador mais 
frenético e obcecado pela autalidade.” (TEPEDINO, Gustavo, As relações de consumo e a 
nova teoria contratual , in Temas de Direito Civil , op. cit., p. 226). 
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sustentação, um fundamento jurídico superior no qual possam estar ancoradas 

as diversas modalidades contratuais.  

A unidade do sistema somente poderá resultar da Constituição, dos seus 

princípios gerais, que regem os direitos fundamentais e da personalidade, a 

função social da propriedade e da empresa, as relações econômicas e as 

demais reguladas instrumentalmente pela legislação infraconstitucional de 

direito civil como também de direito comercial. Desse modo, para 

PERLINGIERI, o “papel unificador do sistema, tanto nos seus aspectos mais 

tradicionalmente civilísticos quanto naqueles de relevância publicista, é 

desempenhado de maneira cada vez mais incisiva pelo Texto 

Constitucional”.279 

 O sistema contratual do Código de 2002, sem embargo, mantém uma 

estrutura tradicionalista, ainda que tenha feito algumas concessões a princípios 

gerais que podem ser diretamente compatibilizados com a Constituição, como 

o da função social do contrato, por exemplo. Todavia, não existe uma plena 

correlação axiológica e funcional entre a Carta de 1988 e o Código Civil 

projetado bem antes da Constituição. Por essa razão, TERESA NEGREIROS 

observa que, apesar de “eleito como ponto de referência para a teoria crítica, o 

modelo tradicional acaba por determinar que a metodologia contemporânea 

padeça das mesmas limitações que pretende superar”.280 E fazendo uma 

comparação das dicotomias existentes entre os modelo clássico e a tendência 

evolutiva do direito contratual, ela desenvolveu o seguinte quadro:281 

Direito contratual tradicional Tendências modernas 
Neutralidade de conteúdo Enfoque conteudístico 
Abordagem estática Abordagem dinâmica 
Antagonismo Cooperação 
Atomismo Coletivismo 
Abordagem abstrata Abordagem voltada para a pessoa 

                                                 
279 PERLINGIERI, Pietro, Perfis do Direito Civil – Introdução ao Direito Civ il 
Constitucional , op. cit., p. 6. 
280 NEGREIROS, Teresa, Teoria do Contrato: novos paradigmas , Rio de Janeiro, Renovar, 
2ª edição, 2006, p. 299. 
281 NEGREIROS, Teresa, Teoria do Contrato: novos paradigmas , op. cit., p. 299. 
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 Esse quadro revela as profundas diferenças entre a concepção e a 

filosofia do modelo tradicional, ao qual o Código de 2002 está materialmente 

filiado, ainda que procurando buscar seus fundamentos nos princípios da 

eticidade, da socialidade e da operabilidade,282 em respeito à visão 

contemporânea do regime contratual, fundado na constitucionalização do 

direito civil. A nova abordagem dinâmica e funcionalista do direito contratual, os 

elementos de cooperação e coletivismo que devem prevalecer nas relações 

privadas, não estão presentes de modo claro e objetivo no regime codificado. 

 Mais ainda no âmbito do direito de empresa, não se encontram vestígios 

da presença desses novos princípios relacionados com a função social da 

propriedade, das relações de cooperação, da preocupação com a dinamicidade 

e operabilidade das atividades comerciais, que constituem o objeto nato das 

organizações empresariais. Na descrição e tipificação dos contratos em 

espécie, os quais também são aplicáveis, por força da lei, aos negócios 

mercantis, o Código de 2002 basicamente reproduz a perspectiva 

patrimonialista dominante no Código de 1916, podendo ser nele constatada, 

como observado por LUIZ EDSON FACHIN, “a ausência de uma tradição 

construída para tutelar a pessoa”.283 

 Além das dicotomias de princípios e de conteúdo que exsurgem do 

sistema do Código de 2002, no campo do direito de empresa as contradições 

do regime contratual são ainda mais flagrantes. Isto porque, a simples 

transposição de cinco tipos contratuais do Código Comercial de 1850 para o 

novo Código Civil não podem representar, de modo algum, a instituição de um 

sistema contratual comum e aplicável a todos os tipos de negócios privados, 

empresariais e não empresariais.  

Neste ponto, cabe concluir que a permanência de diversas outras 

modalidades de contratos mercantis regulados pela legislação comercial 

extravagante, demonstra a mais evidente e inafastável contradição do sistema 

                                                 
282 REALE, Miguel, Estrutura e espírito do novo Código Civil Brasileir o, in História do 
Novo Código Civil , op. cit., p. 37. 
283 FACHIN, Luiz Edson, Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo , Rio de Janeiro, Renovar, 
2ª edição, 2006, p. 91. 
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unificado, a sua limitação diante das novas tendências do direito contratual. E 

esta situação contraditória exigirá do intérprete um verdadeiro contorcionismo 

hermenêutico, para poder compatibilizar os dois sistemas antagônicos entre si.    

 

5.3. Aspectos diferenciadores da compra e venda mer cantil 

  

Ao promover a unificação do direito das obrigações e do regime jurídico 

dos contratos de direito privado, o Código Civil de 2002 igualmente e por 

conseqüência lógica, também unificou o contrato de compra e venda. A partir 

do novo Código e sob a sua concepção exclusivista, não existe mais a compra 

e venda mercantil. Todo contrato de compra e venda seria civil e também civil o 

seu regime legal. Esta situação de exclusividade normativa ou de unicidade 

dogmática resulta, obviamente, da revogação de toda a parte primeira do 

Código Comercial de 1850, em especial dos artigos 191 a 220, que tinham por 

objeto a disciplina da compra e venda mercantil. 

De acordo com a definição própria do contrato de compra e venda 

mercantil no Código Comercial de 1850, este se considerava “perfeito e 

acabado logo que o comprador e vendedor se acordam na coisa, no preço e 

nas condições”, acrescentando esse dispositivo que, “desde esse momento, 

nenhuma das partes pode arrepender-se sem o consentimento da outra, ainda 

que a coisa se não ache entregue nem o preço pago” (C.Com, art. 191). Para a 

devida caracterização da compra e venda mercantil, essa mesma norma 

estabelecia que “É unicamente considerada mercantil a compra e venda de 

efeitos móveis ou semoventes, para os revender a grosso ou a retalho, na 

mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso”. 

O Código Civil de 2002, ao conceituar o contrato de compra e venda, 

reproduz a mesma regra do Código de 1916 (art. 1.122), enunciando que “Pelo 

contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o 

domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro” (art. 
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481). Em complemento a essa definição, o Código de 2002 reproduz, ainda 

que parcialmente, o critério de perfeição do contrato que era previsto no Código 

Comercial de 1850, ao prever que “A compra e venda, quando pura, 

considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no 

objeto e no preço” (art. 482). 

Além de reproduzir, de modo parcial, o conceito da compra e venda 

mercantil originariamente disciplinada no Código Comercial de 1850, o novo 

Código Civil não definiu, propositalmente, o objeto da compra e venda nas 

operações e negócios realizados pelas empresas. Dessa maneira, o Código de 

2002, com a pretensão de unificar o direito das obrigações, omitiu que a 

compra e venda empresarial deve ter, dominantemente, como objeto, coisas 

móveis, ou seja, mercadorias, tal como constava, de modo expresso e 

inquestionável, no Código Comercial revogado.284 

O contrato de compra e venda previsto e regulado no Código Civil de 

2002, somente pode ser considerado como uma categoria negocial genérica, 

uma vez que a concepção adotada abrange tanto as operações com bens 

móveis como aquelas realizadas com bens imóveis, realizadas por pessoas 

particulares ou por empresas. As normas civilistas da compra e venda 

constantes do Código Civil devem ser caracterizadas como normas gerais, de 

conteúdo amplo, determinantes de diretrizes e efeitos comuns da compra e 

venda. 

                                                 
284 A doutrina, com base nas lições de CARVALHO DE MENDONÇA, passou a inserir no objeto 
da compra e venda mercantil os imóveis, considerando que a exclusão dos imóveis do conceito 
de mercadoria não mais se justificava nos tempos atuais, em especial porque os imóveis 
podem ser objeto de negócios especulativos realizados em caráter profissional, por empresas 
construtoras e incorporadoras que perseguem o lucro, característica marcante das atividades 
mercantis. O simples fato do imóvel não ser passível de circulação física não descaracterizaria, 
pois, a sua natureza como mercadoria, tal como assim também consideram JOÃO EUNÁPIO 
BORGES, WALDÍRIO BULGARELLI e FRAN MARTINS. No direito positivo brasileiro, a Lei nº 
4.068/1962, expressamente dispõe, no seu art. 1º, que “São comerciais as empresas de 
construção”, atribuindo, desse modo, natureza mercantil às atividades imobiliárias por estas 
efetuadas. Mas também em razão da forma, uma vez que as empresas do setor imobiliário são 
constituídas como sociedades comerciais e registradas perante a Junta Comercial, essas 
empresas ficam submetidas à legislação mercantil e os negócios de compra e venda de 
imóveis restariam caracterizados como atos empresariais. 
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Na verdade, para as transações e negócios comerciais, a figura da 

compra e venda tradicional demonstra-se superada diante das práticas 

correntes no mercado, principalmente, na era contemporânea, com a 

introdução dos procedimentos eletrônicos de contratação e pagamento. A 

compra e venda regulada pelo Código Civil é absolutamente insuficiente para 

disciplinar as múltiplas variáveis e condições dinâmicas de contratação da 

compra e venda mercantil. 

Esse regime geral da compra e venda civil começa por ser derrogado e 

superado diante dos princípios e das cláusulas gerais aplicáveis aos contratos 

de consumo. As normas do Código de Defesa do Consumidor que tratam das 

práticas comerciais (arts. 29 a 44) e da proteção contratual (arts. 46 a 54), com 

efeito, estabelecem um regime especial da compra e venda aplicável às 

relações de consumo, distinto, em vários aspectos, do sistema contratual civil. 

 Ainda sob a égide da concepção dos atos de comércio, a compra e 

venda mercantil era caracterizada, segundo FRAN MARTINS, em razão da 

presença dos seguintes requisitos:285 

a) o fato de serem os objetos comprados destinados à revenda ou alugados; 

b) a necessidade de serem esses objetos móveis ou semoventes; 

c) a necessidade de ser comerciante o comprador ou vendedor. 

Apesar desses requisitos do contrato de compra e venda mercantil terem 

sido concebidos de acordo com a teoria dos atos de comércio, esta situação 

não pode significar, a partir de um raciocínio simplista, que a mera supressão 

do regime dos atos de comércio venha a provocar a descomercialização total 

do contrato de compra e venda. Na opinião de BULGARELLI, “a 

comercialidade da compra e venda não pode estar na dependência da confusa, 

difusa, e incompleta teoria dos atos de comércio”, isto porque, “o contrato será 

comercial quando for firmado por comerciante no exercício da sua profissão”.286 

                                                 
285 MARTINS, Fran, Contratos e Obrigações Comerciais , Rio de Janeiro, Forense, 9ª edição, 
1988, p. 141. 
286 BULGARELLI, Waldirio, Contratos Mercantis , São Paulo, Atlas, 10ª edição, 1998, p. 177. 
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O elemento subjetivo destacado por BULGARELLI é perfeitamente 

adaptável e compatível à teoria da empresa, podendo ser caracterizada como 

mercantil a compra e venda na qual um dos contratantes seja uma empresa, e 

esse contrato esteja vinculado ao exercício do objeto da atividade empresarial. 

De acordo com o Código Civil, constitui objeto da empresa o exercício de 

atividade econômica organizada destinada à produção ou circulação de bens 

ou de serviços. A compra e venda mercantil tanto pode, baseada nesse 

conceito legal, ser caracterizada no plano da empresa industrial que produz 

para vender, como da empresa comercial que compra a mercadoria produzida 

para revender ou para alugar. 

Em complemento à caracterização da comercialidade da compra e 

venda, o fato dessas operações serem realizadas de modo repetido, em 

massa, com caráter habitual e profissional, consistindo, inclusive, no objeto da 

empresa, que somente existe para promover tais negócios, demonstra que os 

contratos celebrados pelas empresas apresentam aspectos diferenciadores de 

uma simples compra e venda civil, celebrada entre particulares.  

Assim, se uma pessoa oferece, através de um anúncio de classificados 

no jornal, a venda de um automóvel, e outra pessoa, não comercial, negocia a 

compra desse bem, para uso particular, essa transação pode ser satisfatória e 

suficientemente regida pelo modelo geral da compra e venda civil. 

Situação inteiramente diversa ocorre quando uma empresa industrial 

realiza a transformação de matérias-primas em produtos finais, para colocação 

no mercado através de uma rede de distribuição, e ambas as partes envolvidas 

na relação são empresas cujo objeto é a realização de negócios profissionais 

com escopo lucrativo. A empresa distribuidora adquire as mercadorias com a 

única finalidade de revenda, e não para uso ou consumo próprio.  

Resulta claro, lógico, que os exemplos acima citados não podem ser 

regulados por normas idênticas, se a causa e a finalidade do negócio são 

totalmente distintos. A diversidade de situação fáctica exige um tratamento 
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diferenciado, não podendo uma operação profissional ser regulada da mesma 

maneira que um negócio particular isolado.287 

No sistema do Código Civil italiano de 1942, o qual foi reproduzido no 

Código Civil de 2002, ocorreu, como já referido, a supressão da distinção entre 

contrato civil e contrato comercial. Todavia, com o passar dos anos, como 

observado por VINCENZO BUONOCORE, a doutrina italiana veio 

progressivamente a admitir a existência de uma nova categoria de contratos 

comerciais, que foram então denominados de contratos de empresa ou 

contratos empresariais.288 Para BUONOCORE, a configuração dos contratos 

empresariais como categoria foi defendida por vários autores, com base na 

individuação de uma série de atos tanto previstos no Código Civil como fora do 

Código, ou mesmo extranormativos, e que, diante de suas peculiaridades, 

conferem unitareidade e homogeneidade a várias figuras negociais 

compreendidas nas atividades das empresas.289   

No âmbito específico dos contratos de troca e da compra e venda 

mercantil, segundo BUONOCORE, diversos fatores contribuíram para a 

especialização dos contratos empresariais, entre os quais, em particular, “as 

crescentes exigências da contratação, as mutações das técnicas de colocação 

dos produtos no mercado e os novos sistemas de integração industrial e 

comercial, que passaram a determinar um processo dúplice: de um lado, a 

fragmentação do contrato de venda em múltiplos subtipos e variáveis, e de 

outro lado, a diferenciação dos novos tipos negociais”.290 

 Os diversos subtipos e variações modais derivados da compra e venda 

mercantil, como os contratos de distribuição, fornecimento, franchising, leasing, 

alienação fiduciária em garantia, dentre os mais usuais, devem ser 

necessariamente considerados como contratos empresariais, não sendo 

                                                 
287 No mesmo sentido, PAULA CASTELLO MIGUEL considera que “não há como tratar de 
forma idêntica os contratos firmados por pessoas comuns, a fim de regular uma ou outra 
relação obrigacional, com os contratos firmados entre empresários no exercício de sua 
atividade econômica”. (MIGUEL, Paula Castello, Contratos entre empresas , op. cit., p. 67).  
288 BUONOCORE, Vincenzo, et alli, Istituzioni di Diritto Commerciale , Torino, G. Giappichelli, 
6ª edizione, 2006, p. 499. 
289 BUONOCORE, Vincenzo, et alli, Istituzioni di Diritto Commerciale , op. cit., p. 500. 
290 BUONOCORE, Vincenzo, et alli, Istituzioni di Diritto Commerciale , op. cit., p. 516. 
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possível admitir que o conteúdo generalista do Código Civil seja capaz de 

regular esses tipos contratuais específicos. Mesmo que reconhecida a 

tendência contemporânea de desregulamentação dos contratos a partir da 

fixação de modelos legislativos de cláusulas gerais, os contratos celebrados 

exclusivamente entre empresas, e que possam interferir, de modo significativo, 

nas relações econômicas, devem merecer uma disciplina legal própria, 

justificada por fatores de interesse público e pela necessidade do Estado 

controlar os tipos negociais de maior relevância para a estabilidade dos 

mercados. 

 No campo dos contratos internacionais, a Convenção de Viena, de 1980, 

assim como os INCOTERMS, compreendem, em sua estrutura, os elementos 

básicos de definição, de determinação das características e das condições 

gerais para a formalização dos contratos de compra e venda internacional.  

Os INCOTERMS, criados no ano de 1936 e desde então editados e 

atualizados pela Câmara de Comércio Internacional (CCI), passaram a 

estabelecer as condições negociais que devem ser observadas entre empresas 

sediadas em países distintos, dispondo sobre uma regulação jurídica comum e 

uniforme válida para todos os contratos internacionais de compra e venda. De 

acordo com os INCOTERMS, que significa, em sua tradução literal, Termos 

Internacionais do Comércio, as condições e cláusulas padronizadas dos 

contratos de compra e venda internacional passaram a ser formuladas e 

tipificadas uniformemente. Assim, foram definidas as cláusulas básicas 

representativas dos contratos de venda internacional sob as modalidades CIF 

(cost, insurance and freight) e FOB (free on board) e suas múltiplas variações, 

de acordo com as condições estipuladas entre vendedor e comprador para a 

entrega, embarque, seguro e para o transporte das mercadorias vendidas. 

Na estipulação privada das operações de compra e venda no mercado 

interno, as cláusulas CIF e FOB foram também adotadas, por remissão 

analógica da legislação internacional da compra e venda mercantil, fato este 

que demonstra, de modo peculiar, que as empresas foram buscar nessas 

normas internacionais modelos contratuais não previstos, a esse nível de 
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detalhamento, no sistema interno, ainda sob o regime do Código Comercial de 

1850. 

 Nesse contexto, observando a prática mercantil, cumpre considerar que 

as normas genéricas da compra e venda reguladas pelo Código Civil não são 

suficientes nem apropriadas para disciplinar o incessante tráfico comercial que 

se realiza através dos contratos de compra e venda entre empresas, de tal 

sorte que se afigura necessário a instituição de um regime jurídico específico 

para regular essa principal modalidade de contratação mercantil, presente na 

maior parte das operações de produção e circulação de bens.  

 

5.4. Contratos mercantis regulados pela legislação especial 

 

 Não obstante a tentativa de unificação do direito das obrigações e dos 

contratos em espécie pelo novo Código Civil, continuam sendo regulados pela 

legislação comercial extravagante diversos tipos de contratos comerciais, 

cabendo destacar vários tipos de contratos interempresariais, denominados de 

contratos de colaboração mercantil. Na área específica dos contratos de 

colaboração mercantil podemos observar, com maior segurança, a 

incapacidade da legislação codificada de disciplinar, de modo completo e 

integral, as múltiplas relações comerciais entre empresas.  

Os contratos de colaboração mercantil definem-se como sendo os 

vínculos negociais, com caráter de permanência, que se formam entre 

empresas comerciais visando a colocação e distribuição de produtos 

industrializados no mercado. Esses contratos, em sentido amplo, são 

considerados pela doutrina como contratos de representação, celebrados entre 

empresas industriais e empresas comerciais atacadistas ou varejistas. 291 

                                                 
291 BULGARELLI, Waldirio, Contratos Mercantis , op. cit., p. 145. 
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Os contratos de colaboração são contratos tipicamente 

interempresariais. Esses contratos demonstram-se imprescindíveis para a 

viabilização de certos tipos de operações comerciais, com participação 

destacada no processo de intermediação de negócios e de aproximação das 

empresas produtoras do mercado consumidor. A finalidade do vínculo de 

colaboração é o de representação de marcas e produtos para a 

comercialização no mercado, através da formação de redes de distribuição.  

Uma rede de distribuição mercantil é constituída por empresas 

vinculadas contratualmente à empresa industrial titular de patente ou marca de 

produto ou serviço, que atuam como pessoas jurídicas autônomas e 

formalmente independentes, sob cláusula de exclusividade, para a realização 

de negócios e colocação dos produtos da empresa representada no mercado.  

As empresas integrantes de determinada rede de distribuição exercem 

uma verdadeira função de intermediação de negócios (terceirização mercantil), 

facilitando a colocação de produtos no mercado e servindo como elo para a 

divulgação de marcas junto aos consumidores finais dos produtos 

comercializados. 

 Na prática mercantil, destacam-se como principais tipos de contratos de 

colaboração mercantil os apresentados no quadro abaixo: 

CONTRATOS DE COLABORAÇÃO MERCANTIL 

Espécie de contrato Legislação comercial Código 2002 
CONTRATO ESTIMATÓRIO  
(CONSIGNAÇÃO MERCANTIL) 

C.Com., art. 170 (REVOGADO) arts. 534 a 537 

COMISSÃO MERCANTIL  C.Com., arts. 165 a190 
(REVOGADO) 

arts. 693 a 709 

REPRESENTAÇÃO 
COMERCIAL OU AGÊNCIA 

Lei 4.886/65 e Lei 8.420/92 arts. 710 a 721 

DISTRIBUIÇÃO CONTRATO ATÍPICO arts. 710 a 721 
CONCESSÃO MERCANTIL  LEI 6.729/79 e LEI 8.132/90 SEM PREVISÃO 
FRANQUIA  (Franchising) LEI 8.955/94 SEM PREVISÃO 

 

 Dessas espécies de contratos de colaboração, o contrato estimatório e a 

comissão, sem a caracterização da natureza mercantil, o contrato de agência e 



 DIREITO DE EMPRESA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ANTINOMIAS NO NOVO REGIME DO EMPRESÁRIO E DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

221

de distribuição, passaram a ser regulados pelo novo Código Civil. Contudo, o 

contrato de representação comercial, cuja lei especial (Lei 4.886/65) é de 

conteúdo e especificidade bem mais ampla que o contrato de agência, continua 

ainda em vigor e considera a representação como espécie comercial de 

intermediação por excelência. É contrato mercantil, pois, e não de direito 

comum. 

 Dois tipos característicos de contratos de colaboração não foram 

regulados pelo Código de 2002, relativos a negócios tipicamente mercantis, e 

que não são exercidos senão através de empresas comerciais, 

compreendendo os contratos de concessão comercial (Lei 6.729/1979) e o de 

franquia empresarial (Lei 8.955/1994).  

A concessão comercial, de acordo com a sua definição legal, “é o 

contrato de distribuição de veículos automotores, de via terrestre, celebrado 

entre produtores e distribuidores, para fins de revenda de veículos e peças 

originais e prestação de serviços de assistência técnica” (Lei 6.729/1979, art. 

1º). O contrato de concessão tem por objeto a representação da marca e a 

realização de vendas diretas aos consumidores e adquirentes de veículos 

automotores e máquinas agrícolas, com estipulações adicionais de garantia e 

assistência técnica. 

A concessão comercial caracteriza-se, quanto ao seu elemento 

temporal, pela “permanência do vínculo contratual” 292 que se forma entre a 

empresa industrial concedente e a empresa concessionária. Para exercer a 

função de integrante da rede de distribuição de determinada marca, deve a 

concessionária realizar investimentos e assumir custos operacionais e 

administrativos exigidos no contrato de concessão.  

Não se tratando de um mero contrato de revenda, mas sim de um 

contrato de natureza mista que envolve fornecimentos, serviços, créditos e 

aplicação de tecnologias comerciais relacionadas com a marca, resulta disto a 

                                                 
292 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Ministério da Justiça, Exposição de Motivos ao 
Projeto da Lei nº 6.729/79, in Diário do Congresso Nacional de 02.10.79, p. 2.198. 
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constatação de que o concessionário é quem suporta, financeiramente, o custo 

do processo final de distribuição dos automóveis fabricados pela concedente.  

Por sua conta e risco, como pessoa jurídica autônoma, a empresa 

concessionária é quem vai colocar, no mercado, os produtos da concedente, 

sendo que esta, somente em casos especiais, pode vir a realizar operações 

diretas de venda final ou ao consumidor dos bens por ela fabricados, em vista 

do disposto no art. 15 da Lei n.º 6.729/1979. 

Assim sendo, deve a formação e a execução do contrato de concessão 

comercial de veículos, ainda que típico negócio privado, subordinar-se a 

normas legais reveladoras do interesse público, a partir dos quais se erigem 

essas relações, de relevante importância e significação para a economia 

nacional, dada a representatividade econômica das atividades concernentes à 

produção,  importação e comercialização de automóveis e utilitários. Mesmo 

que inaplicável a relações de natureza privada, contudo, por admissível 

extensão analógica, deve ser observado que o conceito de concessão 

pressupõe, se por prazo indeterminado, uma delegação contratual irrevogável 

e rescindível, apenas, na hipótese de culpa da concessionária (Lei n.º 

8.987/1995). 

O contrato de concessão deve ser executado em condições especiais, 

gerando direitos concretos e em expectativa para ambas as partes. Na 

verdade, face à exigência de dedicação exclusiva à marca a que se filia, a 

empresa concessionária passa a depender economicamente da concedente, 

que se coloca em uma posição de supremacia contratual. 293 

Em decorrência dessa posição de prevalência e dominação da empresa 

concedente frente à empresa concessionária, faz-se necessário a intervenção 

estatal, seja através do dirigismo contratual imposto pela lei, seja pela 

                                                 
293 Na opinião de CLAUDE CHAMPAUD, o contrato de concessão comercial define-se como 
“Uma convenção pela qual um comerciante, denominado concessionário, põe sua empresa de 
distribuição a serviço de um comerciante ou industrial, denominado concedente, para 
assegurar, com exclusividade sobre um território determinado, durante um período limitado e 
sob a vigilância do concedente, a distribuição dos produtos cujo monopólio de revenda lhe é 
assegurado”. (CHAMPAUD, Claude, La concession commerciale , in Revue Trimestrielle du 
Droit Commerciale, nº 24, Paris, 1963, p. 471). 
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recomposição do equilíbrio econômico entre as partes que pode ser objeto de 

decisão judicial. 294 

Ao analisar o desequilíbrio presente na relação contratual de concessão 

comercial, a doutrina francesa destaca que “o concedente, como grande 

empresa, tende a tornar-se o senhor da relação contratual e fazer prevalecer, 

sobre cada concessionário isolado, a sua vontade, pois detém, graças à sua 

cadeia de monopólios justapostos, um terrível poder de domínio.” 295 

 No mesmo sentido, na opinião do comercialista francês JEAN TREARD, 

o vínculo de subordinação e dependência existente entre a empresa 

concedente e a concessionária, evidencia o contrato de concessão sob o 

aspecto meramente formal. 296 Essas características que integram a estrutura 

normativa do contrato de concessão comercial destacam a sua natureza 

mercantil e a comercialidade das suas obrigações. Cabe assim observar que a 

concessão é um contrato estritamente mercantil, porque somente empresas 

comerciais podem fazer parte dessa relação. 

                                                 
294  A relação contratual constituída entre o concedente e o concessionário extrapola, todavia, o 
âmbito da relatividade dos efeitos desse vínculo, isto porque incide sobre a livre vontade das 
partes, um regime legal que estabelece regras protetivas em favor do concessionário, tal como 
observado por CARLOS ALBERTO SENATORE: “Contém assim a concessão comercial uma 
normativa complexa das relações entre concedente e concessionários, que se manifesta sob 
uma série de pactos que atingem não só as suas relações bilaterais como também a própria 
rede. Esses pactos se referem às partes, ao objeto da concessão, ao preço, à remuneração do 
concessionário, à exclusividade, à duração do contrato, sendo ainda freqüente pactos 
especiais que contêm manifestações mais ou menos amplas de um domínio da empresa 
concedente sobre a concessionária, tais como a cláusula de imposição do preço de revenda, a 
cláusula de quotas, de estoques, etc., chegando mesmo a coarctar de tal maneira a livre 
atuação do concessionário que este não pode dispor a seu livre arbítrio dos benefícios que 
resultam de sua exploração mercantil.” (SENATORE, Carlos Alberto, A concessão comercial 
entre produtores e distribuidores de veículos autom otores de via terrestre no Brasil , in 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Editora RT, Nova 
Série, nº 36, Outubro/Dezembro 1979, p. 110). 
295  BUISSON, B., LAGGER, M., GRANRUT, B., Étude sur le contrat de concession 
exclusive , Paris, Sirrey, 1968, p. 8. 
296 “Na verdade, como também anotam os doutrinadores, o contrato entre as partes assume 
aspecto puramente formal, porquanto o concedente, determinando e controlando toda a 
atividade do concessionário, em suas compras, preços de mercadorias, estoques, margem de 
comercialização, áreas de atuação e demais atos de sua operação, estabelece uma 
subordinação econômica sob aparência de uma independência jurídica” (TREARD, Jean, 
Revue Trimestralle du Droit Commercial , Paris, 1972, nº 3, apud TERRA, Nívio, Contrato de 
concessão comercial – margem de comercialização , Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, São Paulo, Editora RT, Nova Série, nº 71, op. cit., p. 97).  
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 De igual modo, é também contrato estritamente mercantil e celebrado 

entre empresas, o contrato de franquia empresarial ou franchising, regulado 

pela Lei 8.955/1994. De acordo a lei disciplinadora, “Franquia empresarial é o 

sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de 

marca ou patente, associada ao direito de distribuição exclusiva ou semi-

exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso 

de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema 

operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração 

direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo 

empregatício.” (art. 2º da Lei nº 8.955/1994).  

Segundo a doutrina, a franquia “é o contrato que liga uma pessoa a uma 

empresa, para que esta, mediante condições especiais, conceda à primeira o 

direito de comercializar marcas ou produtos de sua propriedade sem que, 

contudo, a essas estejam ligadas por vínculo de subordinação” 297. ORLANDO 

GOMES também destaca o caráter exclusivamente empresarial do contrato de 

franquia, ao defini-lo como sendo “a operação pela qual um empresário 

concede a outro o direito de usar a marca de produto seu com assistência 

técnica para a sua comercialização, recebendo, em troca, determinada 

remuneração” 298. 

 Sendo um contrato estritamente mercantil, a franquia tem como objeto 

diversos negócios e operações comerciais, reguladas pela legislação não 

codificada, especialmente pela lei de marcas e patentes (Lei nº 9.279/1996) 

compreendendo, ao mesmo tempo, uma cessão do direito de exploração de 

marca, a cessão do direito de exploração de patentes, o direito de venda ou 

revenda exclusiva ou semi-exclusiva de produtos, o direito de prestação 

exclusiva ou semi-exclusiva de serviços comerciais e a cessão do direito de 

uso de tecnologia de implantação e administração de negócios ou de sistema 

operacional.  

                                                 
297 MARTINS,Fran, Contratos e obrigações comerciais , op. cit., p. 244. 
298 GOMES, Orlando Gomes, Contratos , atualizado por THEODORO JUNIOR, Humberto, Rio 
de Janeiro, Forense, 21ª edição, 2000, pág. 467. 
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O contrato de franchising tem natureza mista, contempla no seu objeto 

tanto a cessão de marcas e tecnologias comerciais, como uma prestação de 

serviços, e contém, ainda, obrigações relacionadas com a distribuição 

exclusiva de certos produtos. 

 Por exigência da própria lei, franqueador e franqueado devem ser 

empresas comerciais, constituída a franqueada especialmente para a 

exploração da franquia, ou vinculando-se o franqueador a empresa já existente, 

como empresa individual ou sociedade comercial regular, tendo como 

característica formal a autonomia jurídica do franqueado, enquanto não 

empregado ou dependente economicamente do franqueador.  

Essa autonomia do franqueado, todavia, é apenas jurídica e 

administrativa, mas não comercial ou operacional, nas quais é dependente da 

tecnologia transferida pelo franqueador.  

 Assim, nos contratos de colaboração mercantil, existem diversas 

espécies aplicáveis a cada tipo de negócio, compreendendo desde uma forma 

jurídica menos complexa, como presente nos contratos de distribuição, até 

alcançar formas jurídicas mais complexas, como no caso dos contratos de 

franchising.  

 Não é demais destacar que o contrato de franquia empresarial é uma 

das modalidades principais de exercício da atividade mercantil na atualidade, 

estando presente na maioria das operações de colaboração, nos diversos 

ramos de comércio, principalmente nos setores de vestuário e alimentação, 

representando grande parte da estrutura lojista presente nos grandes centros 

de compra (shopping centers).  

Esses contratos de colaboração demonstram o fato concreto de que as 

empresas produtoras necessitam, cada vez mais, de contar com estruturas 

capilarizadas para a distribuição, colocação e venda, junto aos consumidores, 

das mercadorias por elas industrializadas, reduzindo seus custos de 

distribuição e repartindo os riscos da atividade comercial.  
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Todavia, essa realidade comercial de ampla significância no mercado 

não foi contemplada na estrutura contratual do novo Código Civil. A pretensa 

unificação do direito das obrigações, por ser parcial e restrita, não pode ser 

considerada cientificamente como bastante para suprimir a dualidade 

econômica que separa as atividades estritamente civis das atividades 

mercantis, cujo conteúdo normativo continuará sendo parte integrante de um 

direito autônomo, com objeto próprio e método diferenciado daquele aplicável 

ao direito comum, dos contratos entre particulares. 

 

5.5. A nova classificação dos contratos empresariai s 

 

 Com a supressão da natureza mercantil dos contratos e das relações 

econômicas das empresas, o Código Civil de 2002 simplesmente optou por 

recusar qualquer critério de classificação dos contratos de direito privado em 

razão da natureza do seu objeto ou das partes integrantes do vínculo negocial. 

Como observado, de acordo com o regime purista ou neutral do Código, todo 

contrato é de direito privado, seja ele um contrato típico ou atípico, esteja ou 

não regulado no regime codificado. 

 Todavia, como primeira manifestação de inconsistência normativa desse 

regime codificado diante da realidade econômica e mesmo do direito positivo, o 

legislador do Código não foi nem mesmo capaz de reconhecer a existência de 

um sistema próprio de regulação das relações de consumo e de proteção dos 

direitos dos consumidores nas relações contratuais. 

 Desde a Constituição da República de 1988, a proteção do consumidor 

foi elevada a categoria de princípio constitucional (CF, art. 5º., XXXII; art. 170, 

V), sendo então o regime especial das relações de consumo regulamentado 

pela Lei 8.078/1990. Adotando como pressuposto a necessidade de proteger o 
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consumidor na condição de parte economicamente mais fraca,299 a legislação 

consumerista introduziu um regime contratual diferenciado, que passou a reger 

as relações contratuais subsumidas na sua disciplina.   

 Em qualquer relação contratual entre um fornecedor e um consumidor, o 

regime jurídico diretamente aplicável é o da legislação de defesa do 

consumidor, ficando as normas obrigacionais do Código Civil relegadas ao 

plano periférico e supletivo, somente incidentes no caso de inexistência de 

norma específica na lei especial. De acordo com esse regime especial de 

proteção do consumidor, as práticas comerciais (arts. 29 a 44) e as relações 

contratuais (arts. 46 a 54) reguladas por essa lei, passam a ser prevalentes de 

modo absoluto, inclusive para fins de interpretação dos contratos de 

consumo.300     

 Considerando esse regime específico e diferenciado de proteção do 

consumidor, é válido reconhecer um primeiro critério de classificação para os 

contratos privados, que podem ser, a partir de então, divididos nas espécies de 

contratos civis e contratos de consumo.  

 O Código Civil de 2002, evidenciando, também sob esse aspecto, a sua 

desatualização e absurda defasagem diante da evolução legislativa das últimas 

décadas, desconhece as relações de consumo e não contém uma só 

disposição normativa dirigida à proteção do consumidor. Em apenas um único 

artigo (art. 1.467), ao tratar do penhor legal, o Código se refere ao consumidor, 

ao considerar que as bagagens, jóias ou dinheiro dos “consumidores ou 

fregueses” constituem penhor legal em favor dos hospedeiros ou fornecedores 

                                                 
299 De acordo com o art. 4º. da Lei nº 8.078/90, foi instituída por essa lei a Política Nacional de 
Relações de Consumo, tendo por objetivo “o atendimento das necessidades dos 
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia das 
relações de consumo.” 
300 A relação contratual de consumo é aquela que se constitui entre um consumidor, 
considerado este como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final” (Lei nº 8.078/90, art. 2º), e um fornecedor de bens ou serviços, definido 
pela lei como “pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como 
os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços” (art. 3º).  
. 
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de pousada pelas dívidas contraídas. Mas, nessa norma, o consumidor é 

simplesmente equiparado ao freguês, como simples cliente, sem qualquer 

diferenciação. 

 Sob um segundo aspecto, a partir da constatação de que a unificação do 

direito das obrigações não importou na extinção do direito comercial como 

ramo autônomo do direito privado, tal como reconhecido pelo legislador, 

devemos admitir que os contratos celebrados entre empresas, diretamente 

relacionados com o objeto econômico das partes, não podem ser qualificados 

na mesma vala comum dos contratos civis. Tal situação específica ocorre, por 

exemplo, nas relações entre uma empresa fabricante de automóveis e uma 

empresa concessionária integrante da sua rede de distribuição.  

 Estando esse contrato tipificado em uma lei especial, como disciplinado 

na lei de concessão comercial de veículos automotores (Lei nº 6.729/1979), e 

estabelecendo essa mesma lei que esse contrato é comercial, por esse motivo 

não se deve recusar o enquadramendo desse negócio jurídico como um 

contrato empresarial.  

Seguindo essa ordem de raciocínio, FÁBIO ULHOA COELHO entende 

que, em matéria contratual, “o regime jurídico aplicável passou a variar 

segundo o contrato vinculasse empresário a empresário (direito comercial), 

empresário a não empresário (direito do consumidor) ou não empresário a não 

empresário (direito civil)”.301  

No mesmo sentido, PAULA CASTELLO MIGUEL reconhece a existência 

desses três regimes contratuais diferenciados, o de tutela dos consumidores, o 

de direito civil e o de direito empresarial.302 Na esfera dos contratos celebrados 

pelas empresas, deve ser ainda aceita a distinção entre os contratos 

empresariais, como sendo “aqueles firmados por empresários, não se levando 

em conta o outro pólo da relação contratual”, e os contratos interempresariais, 

                                                 
301 COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial , vol. 3, op. cit., p. 18. 
302 MIGUEL, Paula Castello, Contratos entre empresas , op. cit., p. 58. 
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que são aqueles em que, nos dois pólos da relação jurídica, estão presentes 

duas empresas.303 

 Também BULGARELLI adota esse critério de classificação, entendendo 

que os contratos das empresas subdividem-se em “empresariais e 

interempresariais, tendo em conta que estão destinados aos negócios das 

empresas entre si e a destas com não-empresários”. 304 Segundo ainda 

BULGARELLI, serão sempre empresariais, por pressupor a participação de 

uma empresa, os contratos de arrendamento mercantil ou leasing, de alienação 

fiduciária em garantia, a locação mercantil, a compra e venda mercantil, o 

seguro e o cartão de crédito.305 

Os contratos interempresariais, além de celebrados entre empresas, 

destinam-se ao atendimento de uma função econômica, cumprem a finalidade 

de regular relações estritas de caráter profissional, e assim devem ser 

classificados como categoria distinta dos contratos civis e dos contratos 

aplicáveis às relações de consumo. 

 Mesmo contrariando a diretriz unificadora do Código Civil de 2002, a 

doutrina recusa essa generalização tecnicista e inapropriada em face da 

realidade de mercado, como assim considera a crítica de MONTICELLI, ao 

observar que, sob o regime original do Código italiano de 1942, “a expressão 

contrato comercial esteve por décadas banida do léxico jurídico, ainda que para 

efeitos meramente descritivos”.306  

Contudo, na atualidade, a expressão contratos empresariais voltou a ser 

adotada pela doutrina, a partir da teimosia de alguns autores, diz MONTICELLI, 

que defendem a legitimidade e a utilidade de se considerar os contratos 

empresariais como uma categoria específica. A designação de contrato 

empresarial refere-se, exclusivamente, segundo MONTICELLI, “aos contratos 

                                                 
303 MIGUEL, Paula Castello, Contratos entre empresas , op. cit., p. 62. 
304 BULGARELLI, Waldirio, Contratos e títulos empresariais: as novas perspect ivas , São 
Paulo, Atlas, 2001, p. 28. 
305 BULGARELLI, Waldirio, Diretrizes gerais dos contratos empresariais , in Novos 
contratos empresariais , CARLOS ALBERTO BITTAR, org., São Paulo, Revista dos Tribunais, 
1990, p. 19. 
306 MONTICELLI, Salvatore, e PORCELLI, Giacomo, I contratti dell’Impresa , op. cit., p. 1. 
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nos quais uma das partes é caracterizada pelo status de empresa ou 

empresário e o contrato é estipulado como função instrumental do exercício da 

empresa”.307 

 Observa MONTICELLI que, a partir do início da década de 80 do século 

passado, profundas mudanças foram sendo introduzidas na legislação italiana, 

em consequência da recepção das diretrizes comunitárias da União Européia, 

e assim a figura tradicional e a disciplina dos contratos empresariais, 

progressivamente, se afastou do modelo codificado. Ao largo da legislação 

codificada, “foram nascendo vários microssistemas contendo a disciplina de 

tipos específicos e de classes de contratos, razão pela qual o Código perdeu a 

sua centralidade”. E esse fenômeno legislativo “não apenas assume 

proporções de relevância, incidindo de maneira significativa em todos os 

setores da vida econômica, mas, sobretudo, denota-se pela finalidade de 

regulação do mercado, delineando uma ordem de maior eficiência e equidade 

entre os protagonistas institucionais do mercado, da empresa e os 

consumidores, assim como das empresas entre si”. 308 

 O regime do direito de empresa como posto no Código Civil de 2002 não 

faz qualquer referência ao mercado, como ambiente no qual se realizam e se 

verificam as operações econômicas nos mais variados níveis. Apenas em dois 

dispositivos (artigos 486 e 528) o Código faz menção ao mercado, mas com 

outro significado, relativo ao mercado de bolsa ou de capitais, ao tratar do 

contrato de compra e venda e do contrato com reserva de domínio. Portanto, 

para o regime codificado, o mercado como ambiente econômico simplesmente 

não existe, e tal omissão é reveladora do nível de alienação do legislador 

diante dos fatos concretos da realidade das empresas. 

 Os contratos empresariais, segundo MONTICELLI, devem servir como 

disciplina especial de regulação do mercado, “tanto das relações entre 

consumidores e empresários quanto, como assim concebido mais 

recentemente, nas relações entre empresas, e essa concepção constitui uma 

                                                 
307 MONTICELLI, Salvatore, e PORCELLI, Giacomo, I contratti dell’Impresa , op. cit., p. 2. 
308 MONTICELLI, Salvatore, e PORCELLI, Giacomo, I contratti dell’Impresa , op. cit., p. 2. 
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das finalidades prioritárias da legislação nacional de derivação comunitária, e 

nesse contexto normativo se reafirma a redescoberta dos contratos 

empresariais como categoria unitária”.309   

 Enquanto a doutrina italiana vem modificando e atualizando o seu 

entendimento, ao reconhecer a necessidade da consolidação de uma disciplina 

específica para os contratos empresariais, e a legislação mais recente 

desconsidera o modelo unificado herdado do Código fascista de 1942, o direito 

positivo brasileiro claramente retrocede ao se estruturar a partir de um sistema 

superado pela modernidade. Os novos paradigmas tecnológicos e culturais 

resultantes dos avanços das telecomunicações e da informática, a existência 

de um mercado virtual de transações eletrônicas, as operações automatizadas, 

a influência e o poderio econômico das grandes corporações transnacionais, 

todos esses fatos de relevante influência na sociedade moderna não foram, 

nem mesmo superficialmente, tratados ou referidos pelo regime da empresa no 

Código de 2002.    

 A preocupação dominante do legislador brasileiro em desqualificar a 

natureza comercial da empresa como uma instituição de mercado, teve como 

resultante a positivação de uma legislação obsoleta, retrógrada, divorciada e 

alheia aos fatos concretos da atual era da pós-modernidade. Ao deixar de 

reconhecer a classificação dos contratos empresariais como categoria especial 

de regulação de determinadas relações econômicas no mercado, o Código de 

2002 nem mesmo pode ser compatibilizado com a legislação de regência de 

modalidades contratuais tipificadas como mercantis, e que permanecem em 

vigor. Assim se verifica, por exemplo, no caso dos contratos bancários, de 

arrendamento mercantil (leasing), de franquia empresarial, de concessão 

comercial, de representação comercial, de faturização (factoring), dentre 

outros, como será mais detalhadamente explorado adiante.    

 Os contratos empresariais, nova denominação doutrinária dos 

contratos comerciais ou mercantis, devem ser admitidos como modalidades 

especiais de negócios jurídicos realizados pelas empresas. Em um primeiro 

                                                 
309 MONTICELLI, Salvatore, e PORCELLI, Giacomo, I contratti dell’Impresa , op. cit., p. 3. 
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critério de classificação, os contratos empresariais podem ser subdivididos em 

contratos empresariais em sentido estrito e contratos interempresariais, 

conforme a qualificação das partes envolvidas na relação jurídica, da forma 

seguinte:  

1) CONTRATOS EMPRESARIAIS EM SENTIDO ESTRITO  – Assim se 
caracterizam os contratos celebrados pelas empresas em 
decorrência do desempenho da sua atividade ou objeto econômico, 
sendo que o outro sujeito da relação jurídica não é uma empresa, 
mas sim uma pessoa física ou jurídica, de direito privado ou direito 
público; esta categoria pode ser ainda subdividida em: 

a) Contratos de consumo  – Quando o contrato está submetido à 
legislação de defesa do consumidor, que determina o regime 
jurídico das relações de consumo, qualificando-se a empresa 
como fornecedor de bens ou serviços; 

b) Contratos administrativos  – São os contratos celebrados entre 
empresas e órgãos ou entidades da administração pública, 
resultantes de processos de licitação, e que passam a ser 
regulados, em primeiro grau, por normas de direito público, mas 
que não ficam dissociados do regime geral dos contratos, e a 
execução desses contratos realiza-se através de práticas 
mercantis próprias das empresas privadas; 

c) Contratos de bolsa e de atos societários  – Estão qualificados 
pelos contratos em que investidores adquirem ações e outros 
títulos de emissão das sociedades mercantis em bolsas de 
valores ou no mercado secundário, bem como de quotas de 
outros tipos societários, na condição de sócios de empresas;    

2) CONTRATOS INTEREMPRESARIAIS  – Representam todas as 
espécies de contratos celebrados entre empresas mercantis, em que 
ambas as partes são empresas e a finalidade do contrato está 
relacionada com o objeto de exploração econômica, sendo desse 
modo caracterizados como contratos empresariais puros, que devem 
estar submetidos a um regime especial de direito comercial.  

Em um segundo nível, resultante da natureza do negócio ou do objeto 

mercantil correspondente, os contratos empresariais podem ser classificados 

de acordo com o seguinte critério:    

1) CONTRATOS DE TROCA  – Compreendem as operações típicas de 
compra e venda de bens e mercadorias entre empresas produtoras e 
distribuidores atacadistas ou varejistas, podendo ser subdivididos em: 
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a) Compra e venda simples  – São as operações de venda de bens 
para pagamento à vista ou financiada pelo vendedor; 

 
b) Compra e venda complexa  – São os contratos de fornecimento ou 

de entrega de bens em partidas ou lotes seqüenciados em prazos 
pré-determinados e os contratos de venda de bens e equipamentos 
com estipulação de assistência técnica ou garantia; 

2) CONTRATOS DE USO DE BENS  – Nesta modalidade devem ser 
classificados os contratos que tenham por objeto o uso de bens com 
finalidade comercial, como a locação de móveis e imóveis e do ponto 
comercial, aluguel de bens com opção de compra (leasing) e os 
contratos de locação de lojas e espaços comerciais em shopping 
centers;   

3) CONTRATOS DE COLABORAÇÃO  - São os contratos celebrados entre 
empresas produtoras e empresas integrantes de redes de distribuição, 
sendo tipos característicos os contratos de representação comercial, 
agência ou distribuição, concessão comercial e franquia empresarial 
(franchising); 

4) CONTRATOS DE SERVIÇOS – Estão neste grupo inseridos os 
contratos de prestação de serviços nas áreas de transporte, por via 
terrestre, marítima ou aérea, de assistência técnica, manutenção, 
empreitada, construção, locação de mão-de-obra, terceirização e outros 
conexos com essa modalidade de serviços de terceiros; 

5) CONTRATOS FINANCEIROS E BANCÁRIOS  – Compreende toda a 
gama e espécies de contratos de empréstimo, financiamento, mútuo, 
cartão de crédito e demais modalidades de operações realizadas 
através de instituições financeiras; 
 

6) CONTRATOS DE SEGURO – Estão nesta categoria enquadrados os 
contratos de seguro celebrados através de companhias seguradoras, 
para a cobertura de riscos de vida, acidentes e bens; 

7) CONTRATOS SOCIETÁRIOS  – São representados pelos negócios de 
aquisição de ações ou quotas de sociedades comerciais, operações de 
bolsa de valores, transferência de controle societário, acordo de 
acionistas e de alienação ou arrendamento de estabelecimento 
comercial. 

8) CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – Nesta 
categoria devem ser classificados os contratos de cessão de direitos de 
propriedade industrial sobre marcas e patentes, de programas de 
computador (software) e de sistemas e processos tecnológicos (know-
how e engineering).  
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As categorias e espécies de contratos relacionados acima, à primeira 

impressão, poderiam ser confudidos com a própria classificação dos atos de 

comércio, do modo como constava da enumeração do Código Comercial 

francês de 1807, ou do Regulamento 737, de 1850, no Brasil. Diante dessa 

semelhança, talvez por esse motivo, os legisladores do Código italiano de 1942 

e do Código Civil de 2002, hajam recusado ou negado a qualificação de 

empresarial para essas modalidades contratuais típicas presentes nas relações 

das empresas. 

Considerando os critérios de classificação apresentados acima, cumpre 

reconhecer que, em virtude da especificidade dos contratos empresariais, estes 

devem merecer um tratamento legislativo próprio e singular, principalmente 

pela constatação óbvia de que as normas contratuais codificadas são 

insuficientes e incapazes de fornecer regras disciplinadoras aplicáveis aos 

diversos tipos de atos e negócios empresariais. 

Esta demanda necessária por um regime especial para os contratos 

empresariais, ainda que seja para a fixação de cláusulas gerais, decorre das 

exigências de mercado, da necessidade da legislação definir e tipificar os tipos 

contratuais mais importantes para o normal desempenho das funções 

econômicas. Deveriam ser estabelecidas, no mínimo, regras e limites para a 

aplicação de outros princípios contratuais, como os princípios da boa-fé, da 

função social do contrato e do equilíbrio das relações econômicas.  

Os contratos empresariais, derivados dos atos de empresas, são 

caracterizados como atos em massa, cujo modo de execução encontra-se 

relacionado e indissoluvelmente ligado com o objetivo lucrativo e a natureza 

especulativa inerente aos negócios mercantis. Diante das peculiaridades 

próprias dos contratos celebrados pelas empresas, não se demonstra 

compatível com a realidade econômica considerar que os contratos 

empresariais derivam de um “tronco comum”, que seria originário do sistema 

de direito civil, como assim consideram alguns teóricos defensores da 
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unificação,310 cujos argumentos se limitam a reproduzir as justificativas 

formuladas pelos autores do projeto do Código de 2002.  

 Essa doutrina minoritária chega ao ponto extremo de argumentar, 

baseada na concepção unificadora, que o direito comercial foi extinto e 

suprimido em virtude da revogação do sistema dos atos de comércio.311 Desse 

modo, os contratos empresariais não poderiam mais subsistir como categoria 

autônoma, apesar do Código de 2002 ter se limitado, praticamente, a 

reproduzir as espécies contratuais presentes no Código Civil de 1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
310 LIPPERT, Marcia Mallmann, A empresa no Código Civil – Elemento de unificação do 
direito privado , São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 154. 
311 De acordo com o entendimento dessa doutrina minoritária, o Código Civil de 2002 teria 
revogado o regime dos atos de comércio, sendo este substituído pelo ato empresarial, e assim, 
“se o ato comercial não mais existe e o direito comercial é o direito dos atos de comércio, 
necessariamente a conclusão lógica é que o direito comercial tampouco existe” (LIPPERT, 
Marcia Mallmann, A empresa no Código Civil – Elemento de unificação do direito privado , 
op. cit., p. 156). 
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CAPÍTULO 6 

A UNIFICAÇÃO PARCIAL DO DIREITO SOCIETÁRIO 

 

SUMÁRIO: 6.1. A nova classificação das sociedades; 6.2. A 
sociedade simples como tipo societário genérico; 6.3. As 
características e novo modelo burocrático da sociedade 
limitada; 6.4. Principais entraves na regulação da sociedade 
limitada; 6.5. Aplicação supletiva da Lei das Sociedades 
Anônimas; 6.6. A revisão necessária da nova sociedade 
limitada. 

 

6.1. A nova classificação das sociedades 

 

 O Código Civil de 2002 instituiu um novo regime para as sociedades no 

direito positivo brasileiro, ao promover a unificação parcial do direito societário, 

buscando disciplinar, em um sistema comum e unitário, os tipos societários de 

direito civil e os de direito comercial.  

Essa unificação foi parcial e não total porque as sociedades por ações 

(Lei 6.404/1976) e as sociedades cooperativas (Lei 5.764/1971) continuam 

sendo regidas por leis especiais, extravagantes ao Código. Desse modo, as 

normas do novo Código Civil não podem ser consideradas como um código 

societário, na medida em que não abrangem, principalmente, as sociedades 

anônimas, que representam o mais complexo tipo societário do direito 

comercial.312  

O Código Civil de 2002 passou a classificar as sociedades, de um modo 

geral, conforme a sua situação legal, em sociedades personificadas e 

sociedades não personificadas, e segundo o objeto da atividade exercida, em 

                                                 
312 Como anteriormente observado, o Projeto do Código das Obrigações de 1965 regulava 
todos os tipos societários de direito privado, inclusive a sociedade por ações, a partir da 
perspectiva do contrato de sociedade como uma das modalidades obrigacionais. 
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sociedades simples e sociedades empresárias. As sociedades são espécies 

corporativas de associações, integradas por pessoas, mas cuja existência 

depende da vontade dos seus sócios, que podem livremente extinguir a 

sociedade. As associações civis, por seu turno, apesar de estarem 

enquadradas no primeiro nível classificatório das pessoas jurídicas, reguladas 

nos termos dos artigos 44 a 52 do Código Civil, são dotadas de autonomia 

funcional, do mesmo modo que as fundações, e caso sejam extintas, o 

patrimônio da entidade reverte para outra pessoa jurídica com a mesma 

finalidade. As pessoas jurídicas, de um modo geral, estão classificadas no 

direito positivo brasileiro do seguinte modo: 

 
CLASSIFICAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS 

 
 
                                            Direito Público 
PESSOAS JURÍDICAS   
                                            Direito Privado 
 
 

    Associações 
 
PESSOAS DE DIREITO PRIVADO       Sociedades 

(CC 2002, art. 44)     
    Fundações 

 
 

 As sociedades são formas contratuais destinadas ao exercício de 

atividade econômica, podendo ser assim classificadas, a partir do novo critério 

definido pelo Código Civil de 2002: 

 
 

CLASSIFICAÇÃO DAS SOCIEDADES 
 
 
                                                                            Sociedade em comum 
                             NÃO PERSONIFICADAS 
                                                                            Sociedade em conta de 
                                                                            participação  
 
SOCIEDADES      
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                                                                   Sociedade simples 
                            PERSONIFICADAS 
                                                                   Sociedade empresária                                        

As sociedades não personificadas, de acordo com o novo Código, são 

aquelas em processo de constituição e também aquelas outras que não se 

constituem de modo regular, ou seja, que não levaram os seus atos 

constitutivos para registro perante a Junta Comercial (sociedade empresária) 

ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas (sociedade simples). São espécies 

de sociedades não personificadas a sociedade em comum (arts. 986 a 990) e a 

sociedade em conta de participação (arts. 991 a 996) 

A sociedade em comum, assim como a sociedade em conta de 

participação, podem existir de fato, mas não adquirem personalidade jurídica, 

porque o ato constitutivo respectivo, o seu contrato social, não foi levado para 

arquivamento ou registro na Junta Comercial. Por isso, a existência da 

sociedade não personificada limita-se a produzir efeitos, apenas, entre os 

sócios que a integram, não valendo, assim, perante terceiros, que contratam 

com uma pessoa ou mais pessoas e não com uma sociedade. 

A doutrina tratou de estabelecer uma divisão interessante e útil para as 

sociedades não personificadas, distinguindo-as como sociedades de fato e 

sociedades irregulares. A sociedade de fato é aquela em que seus sócios 

integrantes exercem atividade econômicam em comum, mas não 

providenciaram a elaboração de um contrato escrito, dispondo sobre os direitos 

e obrigações recíprocos. A constituição da sociedade ocorreu através de 

acertos verbais. 

Na opinião de RUBENS REQUIÃO, a sociedade de fato é caracterizada 

como sendo aquela “que não está documentada, que viceja no mundo 

fático”,313 e a sua existência somente pode ser demonstrada com base em 

elementos de prova, das quais se possa inferir que houve alguma comunhão 

de interesses entre pessoas objetivando auferir resultados econômicos e 

repartí-los, mediante a divisão dos lucros. A sociedade irregular, por sua vez, 

                                                 
313 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , op. cit., vol. 1, p. 268. 
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possui um contrato escrito, assinado pelos sócios, contudo, o contrato não foi 

tornado público mediante seu arquivamento no registro competente. 

 Mas, tanto no caso da sociedade de fato, como da sociedade irregular, 

nenhuma das duas adquire personalidade jurídica, e se fazem representar pela 

pessoa física ou jurídica exterior que aparece e contrata perante terceiros, 

como se fosse em seu próprio nome, com responsabilidade ilimitada pelas 

obrigações e dívidas que contrair.  

 A conta em participação é um tipo peculiar de sociedade em comum, 

tratando-se de “sociedade interna, que nem sempre se exterioriza, 

permanecendo oculta” 314. Diz o art. 991 do Código que “Na sociedade em 

conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida 

unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e 

exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados 

correspondentes.” A sociedade em conta de participação possui, assim, dois 

tipos de sócios, um ou mais sócios ostensivos e um ou mais sócios ocultos, 

que o novo Código denomina de sócios participantes. O sócio ostensivo, que 

pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica, é aquele que 

aparece e se relaciona perante terceiros, assumindo, em seu nome, os 

compromissos e as responsabilidades pelos atos praticados. O sócio oculto, 

que investiu dinheiro e colocou esse capital nas mãos do sócio ostensivo, 

apenas participa dos resultados da exploração, auferindo os lucros, se exitosa 

a empreitada. A sociedade em conta de participação existia com essas 

mesmas características e era regulada pelo Código Comercial de 1850 (arts. 

325 a 328). A principal diferença decorrente do Código de 2002 é que essa 

modalidade de sociedade sem personalidade jurídica pode ser utilizada tanto 

em operações empresariais ou mercantis, como em negócios civis.    

 As sociedades personificadas são as sociedades regulares que se 

constituem legalmente, adquirindo personalidade jurídica a partir do 

arquivamento dos seus atos constitutivos no registro competente. As 

                                                 
314 BULGARELLI, Waldirio, Sociedades Comerciais , op. cit., p. 49. 
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sociedades personificadas são divididas pelo novo Código Civil em sociedade 

simples e sociedade empresária. 

A sociedade simples, em princípio, por ter natureza civil ou não 

empresarial, deve arquivar o seu contrato social em Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas (Lei nº 6.015/76). A sociedade empresária, da sua parte, 

possuindo natureza comercial, deve levar o seu contrato social para 

arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis, função 

desempenhada pelas Juntas Comerciais (Lei nº 8.934/94). 

 De acordo com o art. 982 do Código Civil de 2002, “Salvo as exceções 

expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o 

exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, 

simples, as demais”, estabelecendo o parágrafo único do mesmo artigo que 

“Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por 

ações; e, simples, a cooperativa.” A sociedade empresária, também 

denominada por alguns autores como sociedade empresarial, seria a própria 

titular do exercício da empresa, desempenhando atividade de produção ou 

circulação de bens ou de serviços. 

São sociedades personificadas as sociedades constituídas regularmente 

e que adquirem personalidade jurídica com o registro ou arquivamento dos 

seus atos constitutivos no órgão de registro competente, cujo tipo societário 

vem a ser definido de modo específico na legislação própria, tal como 

constante do quadro a seguir: 

TIPOS SOCIETÁRIOS NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 
 

Tipo societário Regulação no Código Civil de 2002 
1) Sociedade simples arts. 997 a 1.038 
2) Sociedade em nome coletivo arts. 1.039 a 1.044 
3) Sociedade em comandita simples arts. 1.045 a 1.051 
4) Sociedade limitada arts. 1.052 a 1.087 
5) Sociedade anônima arts. 1.088 e 1.089 – Lei 6404/76 
6) Sociedade em comandita por ações arts. 1.090 a 1.092 – Lei 6404/76 
7) Sociedade cooperativa arts. 1.093 a 1.096 – Lei 5764/71 
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O Código Civil de 2002, de modo contraditório, manteve e ainda regula 

tipos totalmente inúteis de organização societária, como a sociedade em nome 

coletivo (arts. 1.039 a 1.044) e a sociedade em comandita simples (arts. 1.045 

a 1.051). Essas sociedades, desde que surgiu no direito brasileiro a sociedade 

por quotas de responsabilidade limitada, em 1919, caíram em completo desuso 

e não existem mais, desapareceram da vida comercial.315 As sociedades em 

nome coletivo e em comandita simples desapareceram porque pertenciam a 

uma época (séculos XVIII e XIX) em que a responsabilidade dos sócios era 

ilimitada em face das obrigações sociais. Com a instituição do modelo 

simplificado de sociedade com responsabilidade limitada, esses tipos foram 

abandonados, porque inapropriados para o exercício de atividade especulativa, 

onde está presente o risco ou álea comercial. Nada justifica a manutenção 

dessas espécies superadas no Código Civil de 2002, podendo esse grave 

equívoco legislativo ser decorrente da preocupação do legislador brasileiro em 

decalcar o modelo italiano do Código de 1942.    

 Enquanto isso, na Europa, a legislação de diversos países, por 

orientação das diretrizes comunitárias, vem criando tipos mais flexíveis de 

organização empresarial, como a sociedade unipessoal de responsabilidade 

limitada ou a empresa individual de responsabilidade limitada, como ocorreu na 

Alemanha (1980), em Portugal (1986), na França (1985) e mais recentemente 

na Espanha (2005), só para ficar nesses exemplos.316 Com pesar, observa 

VERA DE MELLO FRANCO que “o novo Código Civil deixa passar em branco 

a possibilidade de introdução da sociedade limitada unipessoal em 

descompasso flagrante com as leis modernas”. 317  

 O novo Código Civil está filiado à concepção de que a sociedade será 

empresária se tiver por objeto o desempenho de atividade de produção ou 

circulação de bens ou de serviços. Desse modo, alguns doutrinadores 

entendem superada a teoria que diferenciava a sociedade comercial da 
                                                 
315 PENALVA SANTOS, Paulo, Comentários ao Código Civil Brasileiro – Do Direito  de 
Empresa , vol. IX, NEWTON DE LUCCA, org., Rio de Janeiro, Forense-FADISP, 2005, p. 240. 
316 SALOMÃO FILHO, Calixto, A sociedade unipessoal , São Paulo, Malheiros, 1995, p. 11. 
317 MELLO FRANCO, Vera Helena de, O triste fim das sociedades limitadas no novo 
Código Civil , Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro – RDM, São 
Paulo, Malheiros, nº 123, julho/setembro 2001, p. 84. 
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sociedade civil em razão da finalidade lucrativa, segundo a qual se considerava 

como comercial a sociedade que perseguia o lucro como objetivo necessário 

para a remuneração do capital investido.  

 No Brasil, prevalece o sistema de ampla liberdade dos sócios para a 

constituição de sociedades comerciais ou empresárias, qualquer que seja a 

sua espécie. É bastante que se atenda ao requisito mínimo da 

pluripessoalidade, ou seja, a presença de dois ou mais sócios no momento da 

constituição da sociedade. Assim, os sócios podem decidir pela criação de 

qualquer tipo de sociedade, seja uma sociedade limitada ou mesmo uma 

sociedade anônima, bastando que definam a espécie desejada no contrato ou 

estatuto social. 

 Se a forma societária adotada pelos sócios for a de uma sociedade 

comercial ou empresária, mesmo que para o exercício de uma atividade civil, 

como no caso de uma empresa rural, um educandário ou instituição hospitalar, 

a sociedade é considerada como empresária em razão da forma, devendo 

arquivar seus atos constitutivos perante a Junta Comercial, e passa a se reger 

pela legislação mercantil, codificada e não codificada. 

 Em razão, todavia, da natureza mercantil da atividade, a lei brasileira 

veda que uma atividade comercial possa ser realizada ou desempenhada 

através de uma sociedade civil, o que não é possível em virtude do objeto 

comercial da empresa, voltado para a prática de atos de empresa, tal como 

agora prescreve o art. 982 do Código Civil de 2002.318 

Para o desempenho de atividades não empresariais, o novo Código 

reserva a forma da sociedade simples. A sociedade simples, sob uma 

perspectiva inicial, pode ser considerada como a sucessora ou substituta da 

antiga sociedade civil. Ela tem por finalidade servir para o exercício de 

                                                 
318 Exemplo de sociedade civil que não pode adotar forma empresarial é a sociedade de 
advogados, por vedação expressa do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994 – “Art. 16: Não 
são admitidas a registro, nem podem funcionar, as sociedades de advogados que apresentem 
forma ou características mercantis, que adotem denominação de fantasia, que realizem 
atividades estranhas à advocacia, que incluam sócio não inscrito como advogado ou totalmente 
proibido de advogar”.) 
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atividades relacionadas com objeto não mercantil, destinando-se a profissões 

intelectuais, de natureza científica, literária ou artística (art. 966, parágrafo 

único), bem como de outras atividades que não se caracterizem como 

comerciais.  

 A sociedade empresária é aquela que tem por finalidade o exercício de 

atividade empresarial, destinada à produção ou circulação de bens ou de 

serviços, e sujeita a registro perante a Junta Comercial (art. 982).  A sociedade 

é empresária, via de regra, quando desempenha atividade mercantil, de 

compra, revenda, locação e prestação de serviços comerciais, com finalidade 

lucrativa, podendo ser equiparada à antiga sociedade comercial. Para o novo 

Código Civil (art. 966), empresário é somente o titular de firma individual, que 

exerce sua atividade profissional, de natureza comercial, sem a participação de 

outras pessoas na formação do capital e na partilha dos resultados.  

 O exercício de atividade mercantil de modo coletivo, através de duas ou 

mais pessoas, preenchendo o requisito da pluripessoalidade, é próprio, assim, 

da sociedade empresária. Nesse contexto, o empresário ou titular da empresa 

é a própria sociedade, e não as pessoas físicas que a integram na condição de 

sócios ou acionistas. Os sócios que controlam o capital e exercem os poderes 

de administração, representação e gestão da sociedade são denominados, 

pelo novo Código Civil, simplesmente, como administradores. Para FÁBIO 

ULHOA COELHO, os sócios ou acionistas responsáveis pela representação e 

condução dos negócios da empresa deveriam ser chamados de 

empreendedores 319, ainda que, na prática e no entendimento comum, possam 

ser considerados como empresários. 

 O paradigma perfeito da sociedade empresária é a sociedade anônima, 

regulada pela Lei 6.404/76, exemplo maior do tipo societário em que se 

destaca a impessoalidade, isto é, quando a existência e continuidade da 

sociedade não dependem da vontade pessoal dos sócios que a constituíram. A 

                                                 
319 COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial , Saraiva, vol. 2, 9ª edição, 2006, pág. 
6.  
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sociedade limitada também deve ser considerada como empresária, apesar do 

Código Civil não determinar assim a sua caracterização. 

De todas as contradições conceituais resultantes do novo regime 

instituído pelo Código Civil de 2002, dois institutos devem ser destacados como 

os mais afetados por essa reforma legislativa: em primeiro lugar, a 

reconfiguração normativa do direito societário, em que o novo Código 

pretendeu estabelecer, com caráter de dogma absoluto, regras e disposições 

gerais para regulação das sociedades de fins econômicos, em particular da 

nova sociedade limitada, tipo preponderante de organização empresarial.  

Em segundo lugar, na tentativa de unificar o direito das obrigações, o 

Código de 2002 procurou abarcar, em sua ampla generalização, uma série de 

contratos comerciais que somente se aplicam, na prática, a atividades 

mercantis, ao passo em que deixou de tratar de várias espécies de contratos, 

típicos e atípicos, que são amplamente utilizados no cotidiano dos negócios 

comerciais exercidos pelas empresas.  

Muito além de pretender unificar o direito das obrigações, o novo Código 

Civil invadiu áreas de regulação que sempre foram próprias e inerentes ao 

direito comercial, como o próprio direito societário de regulação das empresas 

mercantis.  

O Código Civil de 2002, na sua concepção civilista do Direito de 

Empresa, não define nenhuma atividade econômica das sociedades 

empresárias como sendo de natureza comercial ou mercantil. A princípio, toda 

adjetivação funcional designativa da atividade mercantil ou comercial foi banida 

pelo novo Código, que adotou uma posição muito mais radical e estereotipada 

do que aquela empregada pela sua fonte material de origem, o Código Italiano 

de 1942. Essa injustificável esterilização conceitual representa mais um motivo 

que vem provocando dificuldades quase intransponíveis de compatibilização 

teórica do regime de empresa com o sistema mercantilista, que continua 

subsistindo na legislação extravagante ao Código Civil.  
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Na opinião de GERALDO NEVES, “o Direito de Empresa ou Direito 

Empresarial, ou Direito Comercial, está dentro do Código Civil de 2002, mas 

está fora dele”, 320 conclusão que resulta, exatamente, da constatação de que 

vários institutos fundamentais do direito comercial, como a disciplina das 

sociedades anônimas, dos contratos bancários, dos títulos de crédito, da 

propriedade industrial e da falência e recuperação de empresas, permanecem 

sendo regulados por leis comerciais especiais através de microssistemas 

normativos. 321 

Relativamente ao regime da sociedade de responsabilidade limitada, o 

novo Código Civil confere a ela um tratamento em que essa entidade 

empresarial fica despida de sua intrínseca natureza mercantil. O sistema do 

direito de empresa, no Código de 2002, abomina a adjetivação comercial ou 

mercantil, como se, por um passe de mágica, o legislador pudesse negar a 

existência de relações jurídicas de natureza comercial, ao tentar subordinar à 

disciplina comum do direito civil o conteúdo eminentemente mercantilista das 

atividades empresariais. 

 

6.2. A sociedade simples como tipo societário genér ico 

 

A sociedade simples, sob uma perspectiva inicial, pode ser considerada 

como a sucessora ou substituta da antiga sociedade civil. Ela tem por 

finalidade servir para o exercício de atividades relacionadas com objeto não 

mercantil, destinando-se a profissões intelectuais, de natureza científica, 

                                                 
320 NEVES, Geraldo de Oliveira Santos, Código Civil Brasileiro de 2002 – Principais 
alterações , Curitiba, Juruá Editora, 2003, p. 149. 
321 Como anota RAQUEL SZTAJN, a unificação do direito privado não veio a ocorrer nem 
mesmo na Itália: “Se alguém fosse levado a entender que a unificação do direito obrigacional 
implique o desaparecimento do Direito Comercial, é preciso lembrar que, mesmo na Itália, em 
que o fenômeno data de 1942, direito civil e comercial permanecem distintos. Também é de 
apontar que nunca houve grande preocupação, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência, 
com a questão, porque, de regra, se entendem comerciais as atividades segundo noção 
econômica ou contábil.” (SZTAJN, Raquel, Teoria Jurídica da Empresa , São Paulo, Atlas, 
2004, p. 145). 
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literária ou artística (art. 966, parágrafo único), bem como de outras atividades 

que não se caracterizem como comerciais.  

 Dentro do espírito do novo Código Civil, a sociedade simples representa 

o tipo básico de sociedade, compreendendo na sua estrutura e relações as 

normas gerais do direito societário. Origina-se o modelo da sociedade simples 

do Código de Obrigações da Suíça (1881), idéia posteriormente adotada, com 

outra configuração, pelo Código Civil Italiano (1942).322 O art. 530 do Código de 

Obrigações da Suíça enuncia que “A sociedade é uma sociedade simples (...) 

quando ela não oferece característicos distintivos das outras sociedades 

reguladas pela lei”. Portanto, a sociedade simples é uma espécie de sociedade 

genérica, que assim se tipifica e caracteriza se não for constituída sob outra 

forma societária prevista na legislação.323 

 Em termos gerais, pondera VERA HELENA DE MELLO FRANCO, “o 

fundamento da criação da sociedade simples no modelo de 1942 residiu, pura 

e simplesmente, na necessidade de criar uma sociedade civil apta ao exercício 

de atividades econômicas, posto que impedia de se valer das formas 

societárias comerciais chamadas de pessoas, dada a correlação entre forma e 

objeto (necessariamente comercial)”. 324 Além desse fato, ARNOLDO WALD 

considera que, no direito italiano, “a necessidade de criação de tal tipo 

societário deu-se em virtude do anterior regime das sociedades civis não 

conceber, naquele país, a responsabilidade limitada dos sócios, que 

permaneciam titulares dos bens utilizados no desenvolvimento da atividade”.325 

                                                 
322 Observa FRANCESCO GALGANO que “La società semplice è, como tipo de società, una 
invenzione del Codice Civile italiano del 1942: essa non ha precedenti nella nostra tradizione 
legislativa, né trova riscontro in corrispondenti figura di altre legislazioni” (GALGANO, 
Francesco, Diritto Privato , Padova, CEDAM, 5ª edição, 1988, p. 657).  
323 Na opinião de J.A. PENALVA SANTOS, a sociedade simples “constitui o protótipo de 
sociedade de pessoas, e as suas normas, além de disciplinar o exercício coletivo de uma 
empresa não comercial, oferecem uma regulamentação aplicável a todas as sociedades de 
pessoas, comerciais ou não” (PENALVA SANTOS, J.A., Comentários ao Código Civil 
Brasileiro – Do Direito de Empresa , vol. IX, NEWTON DE LUCCA, org., Rio de Janeiro, 
Forense-FADISP, 2005, p. 171). 
324 MELLO FRANCO, Vera Helena de, O triste fim das sociedades limitadas no novo 
Código Civil , Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro – RDM, São 
Paulo, Malheiros, nº 123, julho/setembro 2001, p. 82. 
325 WALD, Arnoldo, Comentários ao novo Código Civil – Livro II – Direi to de Empresa , op. 
cit., p. 113. 
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 A sociedade simples, segundo a concepção originária do Código italiano 

de 1942, foi criada com uma dupla finalidade: tanto servir como um tipo 

societário destinado ao exercício de atividade não empresarial, sendo assim a 

sucessora da sociedade civil, como também para representar um modelo 

societário genérico, compreendendo as normas gerais de direito societário que 

podem ser aplicadas a todas as demais espécies de sociedade, exceto as 

sociedades por ações.326  

 Desse modo, além de constituir um tipo societário de direito civil, uma 

espécie contratual, as normas que regulam as sociedades simples são 

aplicáveis, em caráter subsidiário, aos demais tipos societários de natureza 

pessoal, regidos pelo princípio da affectio societatis.327 Conclui GALGANO que 

a sociedade simples representa “um protótipo da categoria das sociedades de 

pessoas ou, ainda, tem a função da disciplina geral das sociedades de 

pessoas, pois é destinada a regular, ainda que subsidiariamente, outros tipos 

societários.”328 

 Sob a crítica contundente da doutrina comercialista, que considerava 

mais apropriada a elaboração de um código ou de uma lei geral de sociedades, 

em respeito à longa formação histórica do nosso direito mercantil,329 a 

disciplina da sociedade simples deverá ser, na prática, muito mais apropriada 

                                                 
326 Na justificativa ao projeto de lei do Código Civil, SYLVIO MARCONDES defendeu a criação 
das sociedades simples porque elas “servem de esquema para a composição das sociedades 
não empresárias e, quanto a estas, funcionam como normas especiais, e como paradigma para 
os demais tipos societários” (MARCONDES, Sylvio, Exposição de Motivos Complementar ao 
Anteprojeto do Código Civil, apud WALD, Arnoldo, Comentários ao novo Código Civil – Livro 
II – Direito de Empresa , op. cit., p. 114-115). 
327 WALD, Arnoldo, Comentários ao novo Código Civil – Livro II – Direi to de Empresa , op. 
cit., p. 116. 
328 GALGANO, Francesco, Diritto Privato , op. cit., p. 568. 
329 Sobre a sociedade simples na disciplina do Código Civil, REQUIÃO revela-se um dos seus 
maiores críticos: “Não nos parece esse o melhor sistema, subvertendo totalmente a tradição do 
direito brasileiro, que muito bem atendeu, até hoje, às necessidades jurídicas e técnicas no 
campo das sociedades. Pelo sistema adotado, a todo instante a doutrina e a jurisprudência 
seriam chamadas a opinar e decidir sobre quais os princípios das sociedades simples que lhes 
são específicos e quais os gerais, para serem aplicados aos outros tipos de sociedade. (...) Em 
síntese, não há nenhuma razão de ordem científica, nem técnica, nem prática, para se 
transladar para o Direito brasileiro, ou novo tipo, ou nova nomenclatura de sociedade civil. Ao 
contrário do Direito italiano e do suíço o Direito brasileiro já tem modernamente muito bem 
constituída a sua própria teoria das sociedades” (REQUIÃO, Rubens, Dissertação crítica ao 
Projeto de Código Civil, in Aspectos Modernos de Di reito Comercial, Estudos e 
Pareceres , São Paulo, Saraiva, 2ª edição, 1988, p. 234-235). 
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para regular esse tipo específico de sociedade, como a nova modalidade de 

sociedade civil, tal como se verificou na experiência italiana. 

O Código Civil de 2002 não definiu a sociedade simples. Estabelece, 

apenas, que a sociedade simples “constitui-se mediante contrato escrito, 

particular ou público” (art. 997). Também não tratou o Código de especificar o 

seu objeto, sendo este determinado de modo residual, por exclusão, porque 

será simples a sociedade que não exerça atividade própria de empresário (art. 

982), sendo que, “Independentemente de seu objeto, considera-se empresária 

a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa” (art. 982, parágrafo único).330 

Esse critério de configuração da natureza da sociedade contém um 

duplo equívoco. Em primeiro lugar, a sociedade por ações não é espécie 

societária, mas uma categoria de sociedade mercantil que compreende duas 

espécies, a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações. Assim 

empresária é a espécie societária, e não a categoria ou gênero. Em segundo 

lugar, a cooperativa somente é qualificada como sociedade simples por uma 

necessidade do legislador de impor o seu critério de neutralidade quanto ao 

caráter civil ou comercial da empresa, por recusar a adjetivação do objeto da 

atividade econômica. A sociedade cooperativa não pode ser uma sociedade 

simples porque é um tipo específico de sociedade civil, como assim define o 

art. 4º da Lei 5.764/1971: “As cooperativas são sociedades de pessoas, com 

forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, 

constituídas para prestar serviços aos associados”. 

Para a vinculação do gênero societário às espécies tipificadas no Código 

Civil, o art. 983 prescreve que “A sociedade empresária deve constituir-se 

segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092;331 a sociedade 

                                                 
330 A respeito da ausência de um conceito específico para a sociedade simples no Código Civil, 
MÔNICA GUSMÃO considera que esse artigo 982 (apesar dela se referir, de modo 
equivocado, ao art. 983) “é um primor de obviedade quando diz que a sociedade empresária é 
aquela que exerce atividade típica de empresário. Trata-se de um conceito tautológico pois 
define pelo indefinido. Na parte final, obriga o intérprete a garimpar o conceito, por exclusão, 
isto é, sem ainda saber exatamente o que se entende por sociedade empresária, o intérprete 
se vê na contingência de entender que todas as outras são simples...” (GUSMÃO, Mônica, 
Curso de Direito Empresarial, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 5ª edição, 2007, p. 126).   
331 A sociedade empresária pode assim adotar os seguintes tipos societários: a) sociedade em 
nome coletivo; b) sociedade em comandita simples; c) sociedade limitada; d) sociedade 
anônima; ou e) sociedade em comandita por ações. 
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simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o 

fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias.” 

Ao ser transposto o modelo da sociedade simples do direito italiano para 

o Código Civil de 2002, o legislador não considerou que a sociedade simples é 

estritamente aquela que não desempenha atividade comercial. De acordo com 

o art. 2.249 do Código Civil italiano, os tipos societários são enquadrados do 

seguinte modo: 

Art. 2249 Tipi di società   

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale (2195) 
devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo 
Titolo.  

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate 
dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto 
costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei Capi III e seguenti di 
questo Titolo.  

 

Assim, para o Código italiano, a sociedade ou é comercial ou é simples, 

e a sociedade simples serve também de modelo subsidiário para a regulação 

dos demais tipos societários. A sociedade simples, necessariamente, somente 

existe para o exercício de atividade não comercial, como de modo fácil, direto e 

objetivo está posto no direito italiano.332 Para AULETTA, “a sociedade simples, 

como indica o mesmo nome, constitui o tipo menos complicado de sociedade 

previsto pelo legislador, e diferentemente dos outros tipos sociais não pode 

desempenhar atividade comercial.” 333 

O Código Civil de 2002 nem definiu a sociedade simples nem esclareceu 

que ela seria um tipo societário aplicável às atividades econômicas não 

comerciais. Diante da opção pela desmercantilização das sociedades 

comerciais, o legislador brasileiro, também neste ponto, obriga o intérprete a 

elaborar o seu próprio conceito para a sociedade simples, quando seria muito 
                                                 
332 Na direta conceituação adotada pela doutrina italiana, “a sociedade simples tem 
necessariamente por objeto o exercício de uma atividade não comercial e é o tipo normal para 
essa atividade, e é geralmente constituída para as atividades agrícolas, artesanais e aquelas 
relacionadas às profissões intelectuais” (FERRARA Jr., Francesco, Gli Imprenditori e Le 
Società , op. cit., p. 265). 
333 AULETTA, Giuseppe, e SALANITRO, Niccolò, Diritto Commerciale , op. cit,, p. 106. 
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mais simples, com licença ao pleonasmo, continuar adotando o modelo da 

sociedade civil, instituto bastante desenvolvido, de conceito claro e mais afeito 

à nossa cultura e história jurídica. 

A antiga sociedade civil era facilmente identificada, na sua denominação, 

pela adoção da abreviatura S/C. Apesar do Código de 2002 nada estipular 

sobre a identificação da sociedade simples a partir da sua denominação, 

deverá ser empregada, como já vem sendo, a abreviatura S/S para esse fim.334 

A sociedade simples pode adotar configuração empresarial, se 

constituída como sociedade limitada, em nome coletivo, em comandita simples 

ou em comandita por ações (art. 983). Todavia, o fato de adotar configuração 

empresarial não transforma a sociedade simples em empresária. Ela 

permanece vinculada ao regime que lhe é próprio, a sua constituição deve ser 

formalizada mediante o seu registro em Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, mas assume esse tipo peculiar algumas características da sociedade 

por quotas, como a limitação da responsabilidade dos sócios.  

A sociedade simples sob forma limitada deve indicar na denominação a 

sua espécie jurídica, acrescida da expressão limitada, por extenso ou 

abreviadamente (S/S LTDA.), tal como era assim utilizado na antiga sociedade 

civil de responsabilidade limitada.  

A sociedade simples deve ser constituída para o exercício de atividades 

econômicas que não sejam estritamente empresariais, como ocorre nos casos 

das atividades rurais, educacionais, médicas ou hospitalares, de exercício de 

profissões liberais nas áreas da advocacia, engenharia, arquitetura, ciências 

contábeis, consultoria, auditoria, pesquisa científica, artes, esportes e serviço 

social. 

                                                 
334 Essa abreviação S/S possui uma conotação negativa, de triste memória, por lembrar, no 
primeiro sentir, a organização militar do Partido Nazista da Alemanha (Schutzstaffel), a qual se 
atribui a prática de crimes hediondos cometidos com o extermínio sistemático de judeus e de 
outras raças consideradas, pelos adeptos de ADOLF HITLER, inferiores ao padrão ariano da 
raça pura. Revela-se imponderável e contraditório, por exemplo, que uma sociedade simples 
integrada por sócios de origem judia venha a reproduzir, na sua denominação, uma sigla que 
lembre essa organização nazista.     
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Contudo, se o exercício de profissão intelectual ou científica, própria da 

sociedade simples, constituir elemento de empresa, isto é, se ela for 

organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, os sócios 

podem constituir a sociedade sob forma empresária, bastando que adotem, no 

contrato, uma das formas empresariais e submetam o ato constitutivo ao 

Registro Público de Empresas Mercantis, de competência da Junta Comercial. 

Em outras palavras, os sócios, mesmo exercendo atividade econômica não 

mercantil, podem adotar a forma de uma sociedade empresária ou comercial.  

 

6.3. As características e o novo modelo burocrático  da sociedade limitada 

  

A sociedade por quotas de responsabilidade limitada, agora denominada 

abreviadamente pelo Código Civil de 2002 como sociedade limitada, é o tipo 

societário dominante no âmbito da atividade comercial no Brasil. Ela 

representa, segundo estatísticas do Departamento Nacional do Registro do 

Comércio – DNRC, praticamente 98,5 % das sociedades comerciais existentes 

no País, diante de apenas 1,5 % de sociedades anônimas. No ano de 2005, 

por exemplo, foram criadas 246.722 sociedades limitadas no Brasil e apenas 

1.800 sociedades anônimas.335 Os demais tipos de sociedade comercial 

previstos pela legislação, como a sociedade em nome coletivo e a sociedade 

em comandita simples possuem uma representatividade residual, por serem, 

como já observado, modelos que caíram em completo desuso. 

 Esses dados demonstram, de modo enfático, que a sociedade limitada, 

principalmente por representar o tipo mais adequado para a organização de 

pequenas e médias empresas, deveria ser objeto de uma regulamentação 

simplificada, de fácil constituição e com uma organização de baixo custo 

administrativo para a empresa. Todavia, assim não pensou o legislador do 

Código Civil de 2002, quando veio a substituir o antigo regime da sociedade 

                                                 
335 DNRC - Departamento Nacional do Registro do Comércio - Estatística de empresas, em 
www.dnrc.gov.br, acessado em 24.11.2006. 
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por quotas do Decreto 3.708/1919 por uma complexa normatividade, que agora 

faz a sociedade limitada se aproximar bastante do modelo de organização da 

sociedade anônima de capital fechado.336 

A sociedade de responsabilidade limitada foi criada e regulada 

legalmente, pela primeira vez, na Alemanha, em 1892, sob a denominação de 

“Gesellschaft Mit Beschräenkter Haftung” ou, abreviadamente, GMBH. Na 

Inglaterra, logo em seguida, “os pequenos e médios comerciantes ingleses, 

procurando fugir às dificuldades e ônus próprios da criação das sociedades 

anônimas, e não querendo se submeter à responsabilidade ilimitada das 

sociedades de pessoas (partnerships), criaram, consoante o autorizava o 

direito costumeiro (common law), sociedades diferentes das sociedades 

anônimas, em cuja forma de constituição introduziram profundas modificações 

(....) e “a essas sociedades o uso deu o nome de private companies”. 337 

Consolidando o costume mercantil, uma lei inglesa de 1900 (Companies Act) 

regulamentou e disciplinou a constituição e a existência legal da sociedade 

limitada nos países e colônias britânicas.  

 Em Portugal, uma lei de 1901 também criou, com base no modelo 

germânico, a sociedade por quota de responsabilidade limitada. A partir de 

uma versão da lei portuguesa, o jurista brasileiro INGLÊS DE SOUZA elaborou, 

em 1912, um projeto de Código Comercial disciplinando, nesse projeto, a 

sociedade por quotas. Devido à demora na tramitação do Código, que nunca 

passou de projeto, o Deputado JOAQUIM LUIS OSÓRIO redigiu um texto 

resumido extraído das normas do projeto de INGLÊS DE SOUZA, e assim 

surgiu a lei brasileira da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, 

aprovada sob a forma do Decreto nº 3.708, de 1919, sendo o Brasil o quinto 

                                                 
336 Apesar do modelo de sociedade limitada adotado pelo Código de 2002 ser mais apropriado 
para as empresas de médio e grande porte, o próprio relator do projeto, MIGUEL REALE, 
reconhece que “as sociedades por quotas de responsabilidade limitada têm o mais amplo 
espectro, indo desde inúmeras microempresas, ou de empresas de pequeno porte, até as 
poderosas sociedades que que regem, às vezes, toda uma rede de grandes sociedades 
anônimas, sendo manifestamente inaplicáveis àquelas as disposições pertinentes a estas” 
(REALE, Miguel, Das sociedades limitadas e da propriedade fiduciári a, in História do Novo 
Código Civil , op. cit., p. 215). 
337 LUCENA, José Waldecy, Das sociedades limitadas , Rio de Janeiro, Renovar, 5ª edição, 
2003, p. 7. 
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país do mundo a criar esse tipo de sociedade. O Decreto nº 3.708/19 vigorou, 

sem alterações, durante todo esse tempo, ficando agora revogado pelo Código 

Civil de 2002. 

Na atualidade, praticamente todos os países do mundo adotam a 

sociedade limitada como o modelo básico de sociedade para o exercício de 

atividade empresarial por empresas de pequeno e médio porte. 

 O Código Civil de 2002 partiu de um outro pressuposto, o de que a 

sociedade limitada deveria também servir para a organização de grandes 

empresas, e pouco ou quase nada aproveitou do regime do Decreto 

3.708/1919, preferindo seguir o modelo institucional da sociedade anônima e 

mesclar esse modelo com as regras aplicáveis às sociedades simples. Foi 

assim instituído um regime bastante diferente ao anterior, regulado pelo 

Decreto 3.708/1919 e pelas normas gerais societárias do Código Comercial de 

1850. 

 O modelo precedente das sociedades por quotas foi objeto de críticas 

por parte de alguns doutrinadores em virtude de um certo laconismo do seu 

texto, ou seja, pelo fato do Decreto 3.708/1919 conter apenas 19 artigos, e 

assim regular, de modo bastante sintético, as sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada.338 Contudo, na opinião de MODESTO 

CARVALHOSA, “esse laconismo da lei acabou por se tornar o grande fator 

responsável pelo sucesso da sociedade limitada, pois lhe imprimiu grande 

flexibilidade, permitindo que a autonomia privada, no caso concreto, moldasse 

a sociedade segundo os interesses dos sócios, por meio do contrato social.”339 

O modelo imposto pelo Código de 2002 às sociedades limitadas reduziu, 

de modo acentuado, a liberdade de contratar. Enquanto a legislação anterior da 

sociedade limitada, consubstanciada no Decreto 3.708/1919, regulava o regime 

                                                 
338 Na opinião de EGBERTO LACERDA TEIXEIRA, um dos principais críticos do regime do 
Decreto 3.708/1919, diante das omissões existentes, não devem os juristas “levar ao exagero 
comodista de ver o Decreto 3.708 como o suporte ideal para a vida das sociedades limitadas 
no Brasil”. (TEIXEIRA, Egberto Lacerda, Sociedades Limitadas e Anônimas no Direito 
Brasileiro , São Paulo, Saraiva, 1987, p. 2). 
339 CARVALHOSA, Modesto, Comentários ao Código Civil – Parte Especial – Do D ireito de 
Empresa , vol. 13, ANTONIO JUNQUEIRA AZEVEDO, coord., São Paulo, Saraiva, 2003, p. 4. 
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legal da sociedade por quotas de responsabilidade limitada em 19 artigos, 

deixando para os sócios um alto grau de liberdade para dispor, no contrato 

social, sobre o conteúdo básico das relações jurídicas que deveriam prevalecer 

em cada sociedade, o novo Código Civil contém 35 artigos com diversos 

parágrafos e incisos, que compreendem, na verdade, 74 normas que, 

obrigatoriamente, devem ser observadas na regulação da sociedade limitada e 

assim previstas e incorporadas ao seu contrato social.  

A ampliação do número de normas de regulação da sociedade limitada 

foi notada e também criticada por CARLOS HENRIQUE ABRÃO, que considera 

esse novo regime imposto pelo Código Civil de 2002 como um verdadeiro 

retrocesso. 340 

Um dos motivos pelos quais o Decreto 3.708/19 teve longa vida, 

resultava do fato de que, apesar de seus defeitos técnicos, ele estabelecia um 

regime básico de definição e regulação da sociedade de responsabilidade 

limitada nos seus poucos artigos, e deixava que os sócios, através do contrato, 

estipulassem da maneira que fosse a eles mais conveniente o modo de 

organização da empresa. 341 

 Pelo fato do Decreto 3.708/1919 conter poucas normas imperativas, 342 a 

sua concepção privilegiava o contrato social, caracterizando a sociedade 

limitada como uma sociedade de pessoas, em que o vínculo da affectio 

societatis se destacava na relação entre os sócios. O Código Civil de 2002, ao 

contrário, aumentou a complexidade desse tipo societário que tinha na 

                                                 
340 Segundo CARLOS HENRIQUE ABRÃO, “aqui repousa a unanimidade da crítica, houve 
retrocesso, a uma pela demora na tramitação de quase três décadas, a duas pelo 
encarecimento e custo na constituição de uma limitada e por derradeiro sua emblemática 
percepção de sociedade simples ou indicativa prevista de anônima, o que levou a quase dobrar 
o número de artigos em relação ao revogado Diploma 3.708/19.” (ABRÃO, Nelson, 
Sociedades Limitadas , atualizado por ABRÃO, Carlos Henrique, São Paulo, Saraiva, 2005, 9ª 
edição, p. 25). 
341 Nesse sentido opina BULGARELLI: “Essa lei, como já frisamos é bastante sucinta, apesar 
das críticas que mereceu e ainda recebe de muitos autores, serviu como uma luva à pequena e 
média empresa brasileira, e continua a sua marcha com grande sucesso, embora gere, como é 
natural, uma série de problemas, os quais, porém, via de regra, vêm sendo resolvidos sem 
maiores dificuldades pela nossa jurisprudência.” (BULGARELLI, Waldirio, Sociedades 
Comerciais , São Paulo, Atlas, 10ª edição, 2001, p. 121). 
342 BORBA, José Edwaldo Tavares, Direito Societário , Rio de Janeiro, Renovar, 5ª edição, 
1999,  p. 76. 
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simplicidade das suas fórmulas a maior razão para o seu sucesso e sua ampla 

utilização como principal forma de organização da empresa. 

   A orientação adotada pelo legislador do Código Civil para a regulação 

das sociedades limitadas partiu, como visto, de uma concepção equivocada, 

direcionando esse tipo societário para estruturas empresariais de maior porte, e 

que seriam mais compatíveis como o modelo da sociedade anônima. Ao propor 

a adoção de mecanismos normativos voltados para a defesa dos sócios 

minoritários, o Código de 2002 exagerou na medida, estabelecendo para a 

sociedade limitada um regime jurídico divorciado da realidade da esmagadora 

maioria das micro e pequenas empresas brasileiras. 

 A partir das normas do Código Civil de 2002 que instituíram um novo 

regime dotado de maior grau de complexidade para a sociedade limitada, 

podemos destacar as seguintes características gerais que definem e passam a 

estruturar esse tipo societário, conforme o quadro abaixo: 

CARACTERÍSTICAS DA SOCIEDADE LIMITADA  
NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 
Matéria Característica 

Ato constitutivo A sociedade limitada constitui-se mediante contrato 
social, adquirindo personalidade jurídica com o 
arquivamento do seu ato constitutivo na Junta Comercial 

Responsabilidade 
dos sócios 

A responsabilidade dos sócios é limitada ou restrita ao 
valor das suas quotas respectivas no capital social 

Responsabilidade 
dos sócios 

Enquanto o capital da sociedade não for integralizado, 
todos os sócios respondem solidariamente pela 
complementação da sua integralização 

Nome 
empresarial 

O nome empresarial deve ser formado através de firma 
social ou de denominação, sendo agora obrigatória a 
designação do objeto da empresa na denominação, 
vedada a sua alienação 

Regime jurídico Aplicam-se, supletivamente, na regulação da sociedade 
limitada, as normas que regem a sociedade simples 

Capital social O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, 
podendo ser integralizado em dinheiro ou em bens 
suscetíveis de avaliação em dinheiro 

Cessão das 
quotas 

O sócio pode ceder as suas quotas a outro sócio sem 
necessidade de consentimento dos demais, bem como a 
terceiro estranho, se não houver oposição de sócios que 
representem 1/4 do capital social 
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Matéria Característica 
Deliberações dos 
sócios 

Os sócios devem deliberar através de Assembléia ou 
Reunião de Quotistas, previamente convocadas, com o 
registro de suas decisões em atas 

Administração da 
sociedade 

A administração da sociedade limitada pode ser atribuída 
a sócio ou a terceiro estranho, desde que autorizado pelo 
contrato social 

Administração da 
sociedade 

A destituição de sócio administrador designado pelo 
contrato depende da aprovação de sócios que 
representem 2/3 do capital social 

Balanço 
patrimonial 

Os administradores são obrigados a elaborar, 
anualmente, o inventário dos bens, o balanço patrimonial 
e o balanço de resultado econômico da sociedade, para 
prestação de contas aos demais sócios 

Conselho Fiscal A sociedade pode, no seu contrato social, instituir um 
Conselho Fiscal, com a atribuição principal de fiscalizar 
os atos dos administradores 

Direito de 
recesso 

O sócio que discordar da alteração do contrato social, ou 
de operação de fusão ou incorporação decidida pela 
maioria dos sócios, tem o direito de retirar-se da 
sociedade, apurados os seus haveres em balanço 
especial 

Exclusão de 
sócio 

Os sócios que representem mais da metade do capital 
social podem decidir pela exclusão compulsória do sócio 
que esteja colocando em risco a continuidade da 
empresa 

Dissolução da 
sociedade 

A sociedade limitada dissolve-se pelas mesmas causas 
aplicáveis às sociedades simples 

 

A sociedade limitada se constitui e fixa as suas regras básicas a partir do 

seu contrato social. O contrato de sociedade é um contrato peculiar no âmbito 

do direito, que difere bastante das demais espécies contratuais. Isto porque, de 

uma maneira geral, os contratos privados são contratos bilaterais, em que 

estão presentes interesses divergentes, como nas relações entre um vendedor 

(credor) e um comprador (devedor), em que o credor busca um ganho com a 

obtenção de pagamento e o devedor objetiva a satisfação de uma necessidade 

de consumo.  

Os contratos de sociedade, por sua vez, são contratos plurilaterais, em 

que todos os contratantes estão vinculados e unidos por interesses 

convergentes, sendo por isso mesmo considerados pela doutrina moderna 
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como “contratos de colaboração e de organização” 343. Todos aqueles que 

celebram um contrato de sociedade possuem interesses comuns, e se 

relacionam a partir da vontade voltada para a obtenção de vantagens 

qualitativas uniformes ou idênticas, ainda que quantitativamente possam estas 

diferir em razão da participação, maior ou menor, de cada contratante, na 

formação do fundo (capital) aplicado na exploração da atividade mercantil. 

Em virtude do aumento expressivo das normas legais que passaram a 

regular a sociedade limitada, em particular no que se refere aos órgãos sociais, 

à administração da sociedade e aos procedimentos para deliberação dos 

sócios, é fundamental que o contrato social da nova sociedade limitada seja 

elaborado ou adaptado para atender aos interesses particulares dos seus 

sócios, isto de modo a impedir a automática adesão das relações societárias 

internas às prescrições genéricas da legislação, importando, pois, em um maior 

aprofundamento e detalhamento das normas contratuais. 

 Considerando as características gerais do exercício coletivo da empresa, 

podemos apontar como elementos próprios e específicos do contrato de 

sociedade, 344 fazendo a remissão apropriada diante das normas do Código 

Civil de 2002:  

a) a contribuição individual de cada um dos sócios para a formação do capital 
social (art. 1.055); 

 
b) a participação proporcional dos sócios nos lucros e nas perdas resultantes da 

exploração da atividade empresarial (art. 997, VII). 
 

c) a cooperação ativa dos sócios para o alcance dos fins comuns, vinculados 
entre si pelo elemento da affectio societatis (art. 981); 

 

Através do contrato social, os contratantes interessados estipulam as 

condições e regras que irão definir e caracterizar a sociedade em processo de 

                                                 
343 BULGARELLI, Waldirio, Sociedades Comerciais , op. cit., p. 24. 
344 CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier, Tratado de Direito Comercial Brasileiro , 
Freitas Bastos, 7ª edição, 1963, vol. 3, pág. 22, apud BULGARELLI, Waldirio, Sociedades 
Comerciais , op. cit., p. 24. 
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criação, devendo constar do contrato as cláusulas básicas ou essenciais 

relacionadas no art. 997 do novo Código Civil.  

 O contrato social deve regular quatro níveis de relações jurídicas, aqui 

definidas como relações jurídicas societárias, que são as seguintes: 

1) Relações dos sócios entre si � Derivam dos direitos e das obrigações 
assumidas por cada sócio em face das normas do contrato social, em particular 
no que tange à formação do capital, nomeação dos administradores, 
distribuição dos lucros, ingresso e retirada de sócios e dissolução total ou 
parcial da sociedade. 

 
2) Relações dos sócios com a sociedade � Importam, em primeiro lugar, na 

obrigação de cada sócio de integralizar o capital em favor da sociedade, 
seguindo os demais deveres perante a empresa, como o dever de lealdade e 
de contribuir para a execução do seu objeto; as relações dos sócios com a 
sociedade assumem ora uma posição credora, ora uma posição devedora, 
dependendo da obrigação devida, como no caso da distribuição de lucros, em 
que os sócios são credores, ou no caso da integralização do capital, em que os 
sócios são devedores perante a sociedade. 

 
3) Relações da sociedade com terceiros � Naturalmente, na execução do seu 

objeto social, a sociedade mantém relações com terceiros, como seus clientes, 
fornecedores, instituições financeiras, empregados e perante o próprio Estado 
e suas entidades da administração indireta. Nestas hipóteses, a sociedade 
contrata em seu próprio nome, enquanto tais obrigações estejam vinculadas à 
realização do seu objeto. 

 
4) Relações dos sócios com terceiros � Em princípio, os sócios não respondem 

perante terceiros por dívidas da sociedade, mas poderão vir a ser demandados 
em caráter pessoal ou subsidiário nos casos de responsabilidade ilimitada por 
atos de gestão e administração ou de desconsideração da personalidade 
jurídica societária. 

Todos esses níveis de relações societárias devem ser cuidadosa e 

detalhadamente estipuladas pelo contrato social. Após a elaboração definitiva 

do contrato social, este instrumento, celebrado por escritura pública ou por 

documento particular, deverá ser assinado por todos os sócios. Em princípio, 

considera-se constituída a sociedade na data em que os sócios assinam o 

contrato social.  

Todavia, enquanto o contrato social não for levado para arquivamento na 

Junta Comercial, a sociedade ainda não adquiriu personalidade jurídica, 

devendo ser regida, nesse intervalo, como uma sociedade em comum, forma 
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característica das sociedades irregulares, tal como previsto pelo art. 986 do 

Código Civil de 2002. 

 Prescreve ainda o art. 45 do Código Civil de 2002 que “Começa a 

existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato 

constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de 

autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas 

as alterações por que passar o ato constitutivo.” Desse modo, em razão dessa 

exigência legal, a sociedade limitada somente se considera validamente 

constituída e adquire personalidade jurídica com o registro do seu contrato 

social perante a Junta Comercial. 

Como efeito principal da aquisição de personalidade jurídica societária, 

REQUIÃO destaca que a sociedade legalmente constituída representa um 

“sujeito capaz de direitos e obrigações”, como se pessoa natural fosse e a ela 

fica equiparada para todos os efeitos legais, e assim “pode estar em Juízo por 

si, contrata e se obriga”. 345 No mesmo sentido, BULGARELLI ressalta que 

“implica a personalidade jurídica três elementos, que se podem considerar 

básicos: 1. capacidade patrimonial; 2. capacidade de atuar na ordem jurídica, 

praticando atos, adquirindo direitos e contraindo obrigações; 3. capacidade 

judiciária ativa e passiva.” 346 

 A sociedade, como pessoa jurídica, é representada por seus 

administradores ou procuradores, designados no contrato social ou em ato 

separado (art. 1.060). Por isso a sociedade expressa a sua vontade 

organicamente, ou seja, através de seus órgãos de representação, 

considerando que a personalidade especial da sociedade é uma criação do 

direito que reconhece a sociedade como sujeito de direitos e obrigações, 

equiparando-as, para esse fim, às pessoas naturais. 

Analisando, de modo comparativo, as principais modificações entre o 

antigo e o novo regime jurídico da sociedade de responsabilidade limitada, 

                                                 
345 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , op. cit., p. 269. 
346 BULGARELLI, Waldirio, Sociedades Comerciais , op. cit., p. 31. 
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podemos destacar as diferenças de conteúdo normativo, como demonstradas 

no quadro abaixo: 

PRINCIPAIS MUDANÇAS NA SOCIEDADE LIMITADA 
 

 
Decreto 3.708/1919 e Código 

Comercial de 1850 
Código Civil 2002 

1) Denominação: sociedade por 
quotas de responsabilidade 
limitada  (art. 1º) 

1) Denominação abreviada: 
sociedade limitada  (art. 1.052) 

2) Contrato social regulado pelas 
normas gerais das sociedades 
comerciais (art. 2º) 

2) O contrato social deve seguir as 
regras gerais da sociedade simples 
(art. 1.054) 

3) Aplicação supletiva da legislação 
das sociedades anônimas (art. 18) 

3) Aplicação supletiva das normas da 
sociedade simples (art. 1.053), salvo 
quando o contrato estipular a regência 
supletiva pela lei das sociedades 
anônimas (art. 1.053, parágrafo único) 

4) Responsabilidade do sócio 
limitada à importância total do capital 
social (art. 2º) 

4) Responsabilidade do sócio limitada 
ao valor das suas quotas (art. 1.052) 

5) Na formação do nome da 
sociedade sob denominação, deve o 
nome empresarial, quando possível, 
dar a conhecer o objetivo da 
sociedade (art. 3º, § 1º) 

5) Na formação do nome da sociedade 
sob denominação, esta deve designar, 
obrigatoriamente, o objeto da 
sociedade (art. 1.158, § 2º) 

6) Distinção entre as quotas 
primitivas subscritas pelo sócio e as 
quotas que posteriormente vier a 
adquirir (art. 5º) 

6) A nova legislação não estabelece 
qualquer distinção entre quotas 
primitivas e as quotas subscritas 
posteriormente. 

7) Todas as quotas são iguais no 
tocante à atribuição de direitos dos 
sócios, havendo somente distinção 
entre quotas primitivas e quotas 
futuras (art. 5º) 

7) As quotas podem ser iguais ou 
desiguais, de classes distintas, 
variando de acordo com os direitos 
conferidos aos sócios pelo contrato 
social (art. 1.055) 

8) O sócio não pode ceder suas 
quotas a terceiro sem o 
consentimento dos demais sócios 
(Código Comercial, art. 334) 

8) Se o contrato for omisso, o sócio 
pode ceder suas quotas a terceiro se 
não houver oposição de sócios que 
representem mais de ¼ do capital 
social (art. 1.057) 

9) Os titulares de quota indivisa ou 
em condomínio, devem exercer em 
comum os direitos respectivos, e 
todos respondem solidariamente pela 
parte que faltar para a integralização 
do capital (art. 6º) 

9) No caso de condomínio de quota, 
os direitos inerentes serão exercidos 
pelo condômino representante, ou pelo 
inventariante do espólio de sócio 
falecido, e os condôminos de quota 
indivisa respondem solidariamente 
pelas prestações necessárias à sua 
integralização (art.1056). 
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Decreto 3.708/1919 e Código 

Comercial de 1850 
Código Civil 2002 

10) Quando o sócio remisso deixa de 
integralizar a sua quota, não existe 
prazo para a sua constituição em 
mora (art. 7º)  

10) Os sócios devem notificar o sócio 
remisso para que este integralize a 
sua parte no capital, no prazo de 30 
dias, a partir de quando fica 
constituído em mora (art. 1.058 c/c art. 
1.004) 

11) A sociedade pode adquirir quotas 
liberadas com reservas disponíveis 
do patrimônio líquido, sem redução 
do capital social (art. 8º) 

11) O Código Civil nada estipula sobre 
a aquisição de quotas integralizadas, 
que poderá ocorrer quanto o contrato 
expressamente permitir e com 
remissão aos procedimentos de 
resgate previstos na lei das S.A. (Lei 
nº 6.404/76, art. 44) 

12) Somente em caso de falência, 
todos os sócios respondem 
solidariamente pela parte que faltar 
para a integralização do capital (art. 
9º) 

12) Desde a constituição e a todo 
tempo, os sócios respondem 
solidariamente pela integralização do 
capital (art. 1.052) 

13) A administração da sociedade 
compete ao sócio-gerente (art. 10), 
que pode ser pessoa física ou 
jurídica. 

13) A administração da sociedade 
limitada é atribuição dos 
administradores designados no 
contrato social ou em ato separado 
(art. 1.060), somente podendo ser 
exercida por pessoa natural (art. 997, 
IV); a expressão gerente fica sendo 
exclusiva para o preposto ou 
empregado com poderes de 
administração (art. 1.172) 

14) Os sócios-gerentes ou que 
derem nome à firma social 
respondem para com a sociedade e 
com terceiros solidária e 
ilimitadamente pelo excesso de 
mandato e pelos atos praticados com 
violação do contrato ou da lei (art. 
10) 

14) Os administradores respondem 
solidariamente perante a sociedade e 
os terceiros prejudicados, por culpa no 
desempenho de suas funções (art. 
1.016)  

15) Cabe ação de perdas e danos, 
sem prejuízo de responsabilidade 
criminal, contra o sócio que usar 
indevidamente a firma social ou que 
dela abusar (art. 11) 

15) Responde por perdas e danos 
perante a sociedade o administrador 
que realizar operações, sabendo ou 
devendo saber que estava agindo em 
desacordo com a maioria (art. 1.013, § 
2º) 

16) Os sócios-gerentes poderão ser 
dispensados de caução pelo contrato 
social (art. 12) 

16) O novo Código Civil nada dispõe a 
respeito da caução dos 
administradores, consistindo em 
matéria a ser prevista pelo contrato 
social 
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Decreto 3.708/1919 e Código 
Comercial de 1850 

Código Civil 2002 

17) O uso da firma cabe aos sócios-
gerentes; se, porém, for omisso o 
contrato, todos os sócios dela 
poderão usar (art. 13) 

17) O uso da firma ou denominação 
social é privativo dos administradores 
que tenham os necessários poderes 
(art. 1.064) 

18) É lícito aos gerentes delegar o 
uso da firma somente quando o 
contrato não contiver cláusula que se 
oponha a essa delegação (art. 13) 

18) Se o contrato permitir 
administradores não sócios, a 
designação deles dependerá de 
aprovação da unanimidade dos sócios, 
enquanto o capital não estiver 
integralizado, e de 2/3, no mínimo, 
após a integralização (art. 1.061) 

19) A sociedade responde pelos 
compromissos assumidos por seus 
gerentes, ainda que sem o uso da 
firma social, se forem tais 
compromissos contraídos em seu 
nome ou proveito, nos limites dos 
poderes da gerência (art. 14) 

19) A sociedade adquire direitos, 
assume obrigações e procede 
judicialmente, por meio de 
administradores com poderes 
especiais, ou, não os havendo, por 
intermédio de qualquer administrador 
(art. 1.022) 

20) As deliberações dos sócios são 
tomadas sem qualquer formalidade 
que não seja através da alteração do 
contrato social (art. 15) 

20) As deliberações dos sócios devem 
ser tomadas através de Assembléia de 
Quotistas, se a sociedade tiver mais 
de 10 sócios, ou em Reunião de 
Quotistas, se foram 10 ou menos 
sócios (art. 1.072) 

21) O sócio que divergir da alteração 
do contrato social tem a faculdade de 
se retirar da sociedade, mediante o 
reembolso de suas quotas calculadas 
com base no último balanço 
patrimonial (art. 15) 

21) Quando houver modificação do 
contrato, fusão da sociedade ou 
incorporação, o sócio dissidente tem o 
direito de retirar-se da sociedade, com 
o reembolso das quotas calculados em 
balanço especial (art. 1.077) 

22) O sócio que se retira da 
sociedade fica obrigado pelas dívidas 
e obrigações sociais 
correspondentes às quotas 
respectivas, até a data do registro da 
alteração do contrato social na Junta 
Comercial (art. 15) 

22) A retirada, exclusão ou morte do 
sócio não o exime, ou a seus 
herdeiros, da responsabilidade pelas 
obrigações sociais anteriores, até dois 
anos após averbada a alteração do 
contrato na Junta Comercial (art. 
1.032) 

23) As obrigações dos sócios 
começam da data do contrato, ou da 
época nele designada (Código 
Comercial, art. 329) 

23) O sócio, admitido em sociedade já 
constituída, não se exime das dívidas 
sociais anteriores à sua admissão (art. 
1.025)  

24) A nulidade do contrato social não 
exonera os sócios das prestações 
correspondentes às suas quotas, na 
parte em que suas prestações forem 
necessárias para cumprimento das 
obrigações contraídas (art. 17) 

24) Anulada a constituição da 
sociedade, as relações entre os sócios 
e destes com terceiros regem-se pelas 
normas aplicáveis à sociedade em 
comum (arts. 986/990) 
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A partir da análise das modificações relacionadas no quadro acima, 

podemos observar que essas mudanças foram relevantes e de significativa 

profundidade na disciplina jurídica da sociedade limitada. Isto porque a 

flexibilidade que antes existia para a regulação desse tipo societário foi 

substituída por um modelo que exige que o contrato social, de modo 

pormenorizado, venha a prever ou estipular cada aspecto específico das 

relações societárias. Assim se verifica na obrigatoriedade de fixação, pelo 

contrato, da regência supletiva pelas normas das sociedades simples ou da 

sociedade anônima (art. 1.053), na caracterização das quotas como iguais ou 

desiguais no tocante aos direitos conferidos aos quotistas (art. 1.055), na 

possibilidade, ou não, de alienação das quotas a terceiros (art. 1.057), na 

necessária identificação e qualificação dos sócios administradores (art. 1.060), 

da exigência de que as deliberações dos sócios sejam tomadas através de 

reunião ou de assembléia de quotistas (art. 1.072), da mesma maneira como é 

exigido para as deliberações dos acionistas na sociedade anônima. 

Além dessas modificações inseridas pelo Código de 2002, em 

comparação com a legislação anterior, diversas outras inovações passaram a 

constar do novo regime da sociedade limitada, e que não eram tratadas ou 

reguladas no Código Comercial de 1850 ou no Decreto 3.708/1919, cabendo 

destacar as seguintes: 

INOVAÇÕES NO REGIME JURÍDICO DA SOCIEDADE LIMITADA 
 
 

Regra de inovação Código Civil 2002 
(artigo) 

1) Procedimentos para investidura dos administradores 
através de ato separado com assinatura de termo de 
posse 

1.062 

2) Procedimentos para destituição dos administradores 
por deliberação dos sócios 

1.063 

3) Introdução do balanço de resultado econômico entre as 
demonstrações contábeis obrigatórias da sociedade 
limitada  

1.065 

4) Faculdade de criação e funcionamento de Conselho 
Fiscal na sociedade limitada, com amplos poderes de 
fiscalização dos atos da administração 

1.066 

5) Representação dos sócios quotistas minoritários no 
Conselho Fiscal 

1.066, § 2º 
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Regra de inovação Código Civil 2002 
(artigo) 

6) Possibilidade de convocação de Assembléia ou 
Reunião de Quotistas por representantes dos sócios 
minoritários titulares de mais de 1/5 do capital social 

1.073, I 

7) Exigência de convocação e realização anual de 
Assembléia ou Reunião de Sócios  

1.078 

8) Regras específicas para os processos de aumento e 
redução do capital social 

1.081 a 1.084 

9) Procedimentos para exclusão de sócio em virtude de 
conduta prejudicial aos interesses da sociedade 

1.085 

10) Obrigação para que todas as sociedades por quotas 
de responsabilidade limitada venham a adaptar os seus 
contratos sociais ao novo regime jurídico estabelecido 
pelo Código de 2002 

2.031 

 

Considerando, assim, as modificações promovidas pelo Código Civil de 

2002 no regime jurídico da sociedade limitada, é importante que seja formulado 

um novo conceito que melhor apresente e coloque em destaque as 

características principais desse que é o principal tipo societário do direito 

brasileiro.  

 Assim, a partir das novas diretrizes legais estabelecidas pelo Código 

Civil de 2002, podemos definir a sociedade limitada como a sociedade que tem 

por finalidade dominante o exercício de atividade mercantil, com natureza de 

sociedade empresária, destinada à produção ou circulação de bens ou de 

serviços, sendo constituída por duas ou mais pessoas através de um contrato 

social, em que a responsabilidade dos sócios é limitada ou restrita ao valor das 

suas respectivas quotas. 

 Esse conceito coloca em destaque, preliminarmente, o fato de que a 

sociedade limitada é uma sociedade empresária, por ser constituída para 

desempenhar atividade própria de empresário (art. 982). O seu ato constitutivo 

é representado por um contrato social, instrumento que vincula pessoalmente 

os sócios a partir das cláusulas e disposições discutidas e livremente 

pactuadas, tendo como limite e referencial as normas legais constantes dos 

artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil de 2002.  
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Na opinião dos doutrinadores que assumem uma posição de 

contestação às mudanças do regime da sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada, o novo Código Civil veio “por abaixo a magnífica 

simplicidade de constituição e de funcionamento desse tipo societário tão bem 

aclimatado no País, pondo em seu lugar um modelo complexo”. 347  

E esse novo modelo imposto para a sociedade limitada, levando em 

consideração que essa parte do projeto original elaborada por SYLVIO 

MARCONDES remonta ao ano de 1965, quando foi inserida no anteprojeto do 

Código das Obrigações, tem esse novo modelo uma “data mental”, como 

mencionou PONTES DE MIRANDA ao analisar os precendentes do Código 

Civil de 1916, 348 de mais de 40 anos. Ou seja, pelo menos na parte que regula 

a sociedade limitada, o Código Civil é uma lei que já nasceu velha, 

desatualizada, elaborada para uma outra realidade, que não considerou os 

imensos avanços que a atividade econômica vivenciou nas últimas décadas. 

 São poucos os recentes comentaristas do novo Código e doutrinadores 

do direito comercial que assumem uma posição crítica com relação à reforma 

da sociedade de responsabilidade limitada. A maior parte da doutrina adota 

uma postura de exegese neutra, restringindo-se à interpretação quase literal 

das normas codificadas. 349   

 A nova disciplina da sociedade de responsabilidade limitada, todavia, 

revela-se anacrônica a partir da própria denominação desse tipo societário pelo 

Código Civil, como sociedade limitada. Segundo EGBERTO LACERDA 

TEIXEIRA, “sacrificou-se o tecnicismo jurídico em favor da terminologia 

consuetudinária consagrada” 350. Na verdade, limitada é a responsabilidade dos 

                                                 
347 LUCENA, José Waldecy, Das sociedades limitadas , Rio de Janeiro, Renovar, 2003, p. 31. 
348 PONTES DE MIRANDA, Fontes e evolução do Direito Civil Brasileiro , Rio de Janeiro, 
Forense, 2ª edição, 1981, p. 85. 
349 Nesse grupo de comentaristas axiologicamente neutros encontram-se os autores de maior 
sucesso editorial nos últimos anos, como FÁBIO ULHOA COELHO, AMADOR PAES DE 
ALMEIDA, CELSO MARCELO DE OLIVEIRA, AMÉRICO LUIS MARTINS DA SILVA, 
RICARDO NEGRÃO, OSMAN BRINA CORRÊIA LIMA, RODRIGO PRADO MARQUES e 
EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO. 
350 TEIXEIRA, Egberto Lacerda, As sociedades limitadas e o Projeto do Novo Código Civil 
Brasileiro , Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro – RDM, São Paulo, 
Revista dos Tribunais, nº 55, julho/setembro 1984, p. 162. 
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sócios em razão das quotas que cada um possui, e nunca a sociedade. A 

responsabilidade da sociedade é e sempre será ilimitada, pelo total do seu 

passivo. Se o nome do tipo societário houvesse de ser abreviado para facilitar 

a sua referência, deveria passar a ser sociedade de responsabilidade limitada, 

ou então, sociedade por quotas, como era também identificada na prática. Mas 

sociedade limitada não, porque revela esta denominação ser juridicamente 

incorreta e imprópria, e que pode até gerar certa confusão, quando podemos 

considerar que também a sociedade anônima seria uma sociedade limitada. 

 Mas não apenas por causa do nome, mas principalmente pelo excesso 

de normas burocratizantes e contraditórias diante da dinâmica da atividade 

comercial, é que a nova disciplina dessa sociedade limitada revela-se 

inadequada e por isso merecedora de críticas contundentes por parte da 

doutrina especializada. 

 Na contramão do progresso e dos modernos institutos do direito 

comercial, o legislador transforma a sociedade de responsabilidade limitada em 

uma organização sujeita a normas rígidas, e no final, o que restou mesmo 

limitada não foi a responsabilidade, e sim a liberdade de contratação entre os 

sócios, que constituía um dos maiores méritos do Decreto 3.708/1919.  

Além das contradições e indefinições de natureza conceitual, o novo 

regime da sociedade de responsabilidade limitada revela-se inadequado para 

regular o principal tipo societário de empresa existente em nosso País, 

considerando que a orientação dada a esse tipo societário, no Código Civil de 

2002, partiu do equivocado pressuposto de que as suas normas devem ser 

dirigidas para regular as organizações empresariais de maior porte, em que a 

legislação deve estar preocupada com a proteção dos sócios minoritários, tal 

como ocorre na lei de sociedades anônimas. 

Esse novo regime societário esqueceu e desconsiderou, assim, que as 

pequenas e médias empresas constituem a esmagadora maioria das 

sociedades limitadas, e que as sociedades de grande porte que se organizam 
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como de responsabilidade limitada, em termos quantitativos, representam 

exceção na prática comercial. 351 

Em razão dessa regulação minuciosa, detalhista, a sociedade de 

responsabilidade limitada não mais se adequa para a organização das micro e 

pequenas empresas, considerando que o legislador somente tratou desse tipo 

societário estando voltado para as empresas de maior porte e para a proteção 

dos acionistas minoritários, como destacado na Exposição de Motivos do 

projeto.  

E entre as diversas normas do novo Código Civil de regulação da 

sociedade limitada, observamos que várias estão voltadas para a proteção dos 

sócios minoritários, como aquelas que possibilitam a criação de Conselho 

Fiscal (art. 1.066), o rígido quorum de deliberação nas reuniões ou assembléias 

de cotistas (art. 1.076) e do procedimento para exclusão do sócio dissidente 

(art. 1.085). Essa preocupação com os sócios minoritários é típica da 

organização das grandes empresas, em que os acionistas que não participam 

da gestão social ficam dependentes das decisões e interesses dos 

controladores. 

 Mas esse não é o caso da maioria das sociedades de responsabilidade 

limitada existentes no Brasil, em que as relações societárias internas 

confundem-se com as relações familiares. Grande parte das sociedades 

limitadas são empresas familiares, com capital mínimo, que assumem essa 

forma muito mais para assegurar a limitação da responsabilidade dos sócios. 

São sociedades entre marido e mulher, pai e filhos, irmãos, amigos e pequenos 

                                                 
351 Essa orientação equivocada consta da Exposição de Motivos em que o Professor MIGUEL 
REALE procurou explicar as modificações na disciplina desse tipo societário: “Minucioso 
tratamento dispensado à sociedade limitada, destinada a desempenhar função cada vez mais 
relevante no setor empresarial, sobretudo em virtude das transformações por que vêm 
passando as sociedades anônimas, a ponto de requererem estas a edição de lei especial, por 
sua direta vinculação com a política financeira do País. Nessa linha de idéias, foi revista a 
matéria, prevendo-se a constituição de entidades de maior porte do que as atualmente 
existentes, facultando-se-lhe a constituição de órgãos complementares da administração, como 
o Conselho Fiscal, com responsabilidades expressas, sendo fixados com mais amplitude os 
poderes da assembléia de sócios.” (REALE, Miguel, Exposição de Motivos do Projeto do 
Código Civil , Diário do Congresso Nacional, Seção I, Suplemento B, 13.06.1975, p. 120). 
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empreendedores, que tinham na facilidade de constituição desse tipo societário 

um efetivo fator de descomplicação e desburocratização.  

As mudanças promovidas pelo Código Civil de 2002 suprimiram essas 

vantagens facilitadoras de constituição para as sociedades limitadas familiares, 

na opinião de JOSÉ WALDECY LUCENA.352 Alguns outros comercialistas, mais 

preocupados com o aspecto interpretativo, como EGBERTO LACERDA 

TEIXEIRA, apesar das “reservas quanto à sabedoria dessa orientação 

“civilista”, reconhecem, contraditoriamente, “que o tratamento mais extenso 

dado às sociedades limitadas pelo Projeto tenderá a diminuir, quiçá, as áreas 

de atrito hermenêutico, muito comuns na vigência do Decreto 3.708/19.” 353 

Assim, no campo das sociedades por quotas de responsabilidade 

limitada, o Código Civil de 2002, ao revogar o Decreto 3.708/1919, instituiu um 

regime complexo e burocrático que passou a disciplinar esse tipo societário. 

Desse modo, o perfil institucional da antiga sociedade por quotas, considerado 

um modelo adequado para a organização societária das pequenas empresas 

em razão da sua simplicidade e por assegurar aos sócios a garantia da 

limitação da responsabilidade, deixou de ter importância estratégica, sendo a 

simplicidade da sua estrutura relegada a segundo plano, em nome da proteção 

dos sócios minoritários, situação somente presente nas empresas de maior 

porte.   

 

 

 

                                                 
352 Para 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.” (LUCENA, José Waldecy, Das sociedades limitadas , op. cit., p. 31). 
353 TEIXEIRA, Egberto Lacerda, As sociedades limitadas e o Projeto do Novo Código Civil 
Brasileiro , Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro – RDM, São Paulo, 
Revista dos Tribunais, nº 55, julho/setembro 2004, p. 164.  
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6.4.  Principais entraves na regulação da sociedade  limitada 

  

Por obra do legislador do Código Civil de 2002, a sociedade limitada, na 

sua estrutura, tornou-se mais complexa, com a introdução de novas exigências 

legais e novos procedimentos para o funcionamento dos seus órgãos e para a 

disciplina geral das relações entre os sócios. Considerando a organização das 

grandes empresas, notadamente das sociedades holdings e das empresas 

multinacionais, o modelo de sociedade limitada adotado pelo novo regime do 

Código Civil até que se revelaria apropriado. 

A sociedade por quotas de responsabilidade limitada era considerada, 

pela doutrina, como um tipo híbrido de sociedade, porque possuía, ao mesmo 

tempo, características próprias das sociedades de pessoas e características 

inerentes às sociedades de capital, que tem como expoente maior a sociedade 

anônima. 

 A partir do Código Civil de 2002, a sua designação passou a ser 

simplesmente sociedade limitada, adotando, assim, uma denominação mais 

direta e corrente como a que vinha sendo empregada na prática mercantil. 

Ainda que o seu capital permaneça sendo dividido em quotas, a nova titulação 

destaca como característica principal desse tipo societário o limite da 

responsabilidade dos sócios que a integram. Todavia, como visto, essa 

denominação sociedade limitada é imprópria, pois limitada é a 

responsabilidade dos sócios, e não da sociedade em si. 

O Decreto 3.708/1919, por ser uma lei que apenas estabelecia normas 

básicas para a regulação desse tipo societário, deixava para a esfera volitiva e 

da autonomia da vontade dos sócios a estipulação das regras pelas quais a 

sociedade deveria se reger, como lei interna e peculiar aos interesses 

particulares das pessoas que a integravam.  

Mas o novo Código Civil, contrariando todas as experiências de 

regulação da sociedade de responsabilidade limitada no direito comparado, 
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veio a estabelecer um regime de significativa complexidade para a disciplina 

desse tipo societário, criando uma série de novas exigências e restringindo, de 

modo acentuado, a esfera da liberdade de contratação entre os sócios. 

Para fins de constituição e elaboração do contrato social, o Código de 

2002 estabelece que as cláusulas básicas do contrato da sociedade limitada 

são as mesmas cláusulas adotadas para a sociedade simples (art. 1.054). 

Assim, desde logo, além do Código Civil vincular o contrato social de uma 

sociedade empresária ou mercantil ao modelo da sociedade simples, não 

empresária, ele exige uma remissão necessária que o intérprete deverá 

proceder para compatibilizar o conteúdo do contrato social ao prescrito por 

outro dispositivo do Código (art. 997). O modelo do Código italiano de 1942 

regula a constituição da sociedade de responsabilidade de modo autônomo, 

através de um dispositivo específico (art. 2.475), não havendo necessidade de 

remissão a outra norma, ainda mais quando referente a um tipo societário não 

empresarial. 

O Código de 2002 admite que o contrato social estipule quotas 

desiguais, ou seja, quotas que confiram direitos diferenciados aos sócios (art. 

1.055). A desigualdade entre as quotas pode ser também em razão do seu 

valor, como já era assim admitido pelo Decreto 3.708/1919.354 Na sociedade 

anônima, os direitos conferidos aos acionistas podem ser também 

diferenciados, de classes distintas, atribuídos de modo diferenciado a cada 

espécie de ação em razão, por exemplo, do direito de eleição de 

administradores, exigência da nacionalidade brasileira para o acionista, para a 

prioridade na distribuição de dividendo ou no reembolso do capital (Lei 

6.404/1976, arts. 16 e 17). 

A criação de classes especiais de quotas na sociedade limitada somente 

deveria ser admitida quando a sociedade fosse constituída por um elevado 

número de sócios, em que a diferenciação de direitos fosse justificada, como 

acontece nas sociedades anônimas, para que determinadas quotas sejam mais 

                                                 
354 PENALVA SANTOS, Paulo, Comentários ao Código Civil Brasileiro – Do Direito  de 
Empresa , vol. IX, op. cit., p. 322. 
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ou menos atrativas para os investidores externos. Mas como a sociedade 

limitada não pode ofertar as suas quotas ao público, e a adoção de quotas 

desiguais não se encontra disciplinada pelo Código, essa possibilidade de 

diferenciação de quotas será de pouca ou quase nenhuma utilidade na prática 

societária. 

Outro exemplo que demonstra a preocupação do legislador do Código 

de 2002 de conferir à sociedade limitada uma estrutura societária de grande 

empresa, encontra-se na possibilidade do sócio ceder as suas quotas a outro 

sócio ou a terceiro estranho, sem o exercício do direito de preferência (art. 

1.057). Considerando que a sociedade limitada é, dominantemente, um tipo de 

sociedade de pessoas, regida pelo princípio da affectio societatis, não se 

admitia, na legislação societária, que alguém possa ingressar na sociedade 

sem o consentimento dos demais sócios. Ou, ainda, que um dos sócios 

adquirisse com exclusividade as quotas de um sócio retirante, passando, 

assim, a ser majoritário, sem que o outro sócio remanescente tivesse o direito 

de manter a sua posição proporcional no capital da empresa. 

De acordo com a regra do art. 1.057 do Código Civil, “Na omissão do 

contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja 

sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não 

houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social”. Assim, um 

sócio minoritário que detenha 1/5 do capital social não precisa ser comunicado 

da alteração da composição societária, o que representa uma quebra do 

princípio do direito de opção, uma vez que, como observado por EGBERTO 

LACERDA TEIXEIRA “os sócios têm evidente interesse patrimonial em que o 

status quo ante não se modifique sem a sua concordância ou, pelo menos, sua 

ciência prévia”.355 Essa norma se apresenta inclusive em contradição com o 

art. 1.081, § 1º do Código, o qual prescreve que “terão os sócios preferência 

para participar do aumento, na proporção das quotas de que sejam titulares.” 

                                                 
355 TEIXEIRA, Egberto Lacerda, Das Sociedades por Quotas de Responsabilidade 
Limitada , atualizado por SYLLAS TOZZINI e RENATO BERGER, São Paulo, Quartier Latin, 2ª 
edição, 2007, p. 244. 
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Nesse sentido, considera ARNOLDO WALD que esta permissividade do 

art. 1.057 é contraditória e equivocada, porque, em razão da “evidente 

possibilidade da regra aposta no novo Código Civil quebrar o equilíbrio 

previamente estabelecido em uma estrutura societária, é que entendemos ser 

reprovável tal escolha legislativa.”356 Para evitar a transferência de quotas sem 

o consentimento dos demais sócios, deverá existir no contrato expressa 

estipulação quanto ao exercício do direito de preferência. Todavia, se os sócios 

se opuserem à alienação das quotas a terceiros, assim entende MODESTO 

CARVALHOSA, “ficarão obrigados a adquirir essas quotas pelo preço e 

condições pré-acordados entre o sócio cedente e o terceiro pretendente”.357 

Outra demonstração da opção do legislador em estruturar as sociedades 

limitadas como modelo mais apropriado para as médias e grandes empresas, 

reside na previsão da possibilidade de criação de conselho fiscal (arts. 1.066 a 

1.070). Com efeito, o conselho fiscal é um órgão societário próprio para as 

sociedades integradas por um grande número de sócios ou acionistas, como 

assim é exigido pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976, arts. 161 a 

165). O conselho fiscal tem como principal função o exame e aprovação das 

contas anuais dos administradores, elaborando o parecer respectivo que será 

levado para apreciação da assembléia geral de acionistas. Sendo órgão de 

fiscalização, ele existe no interesse e para a proteção dos acionistas 

minoritários. Ainda que o conselho fiscal seja um órgão de constituição 

facultativa (art. 1.066), não existe justificativa para a sua criação e 

funcionamento em uma sociedade limitada, a não ser no caso de uma 

sociedade composta por centenas ou milhares de sócios, contudo, nesse caso, 

o modelo mais adequado para a sua organização será o da sociedade 

anônima. Por esse motivo, o Código Civil italiano de 1942 não prevê, nem 

mesmo facultativamente, a constituição de conselho fiscal na sociedade de 

responsabilidade limitada. 

                                                 
356 WALD, Arnoldo, Comentários ao novo Código Civil - Livro II – Direi to de Empresa , vol. 
XIV, op. cit., p. 380-381. 
357 CARVALHOSA, Modesto, Comentários ao Código Civil – Parte Especial – Do D ireito de 
Empresa , vol. 13, op. cit., p. 87. 
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     Exemplo também evidente da restrição à liberdade de contratar e de 

gestão da sociedade de responsabilidade limitada, é a exigência de quorum 

elevado para as deliberações societárias, que devem ser, agora, tomadas em 

reuniões ou assembléia de sócios. Segundo os artigos 1.061 e 1.076 do 

Código Civil, é exigido como quorum mínimo para as deliberações dos sócios: 

Quorum Matéria 
Unanimidade dos sócios  Designação de administradores não sócios 

quando o capital não estiver totalmente 
integralizado 

3/4 do capital social  1) Modificação do contrato social 
2) Incorporação, fusão ou dissolução da 

sociedade 
2/3 do capital social  Designação de administradores não sócios 
Maioria do capital social  1) Designação dos administradores 

2) Destituição dos administradores 
3) Remuneração dos administradores 
4) Pedido de recuperação judicial 

Maioria dos presentes  Demais casos previstos na lei ou no contrato 
social 

 

De acordo com o Código de 2002, é necessária a aprovação de sócios 

que representem 3/4 do capital para a aprovação de qualquer alteração ao 

contrato social (art. 1.076), até mesmo para a criação de uma filial, para o 

aumento do capital ou uma simples mudança de endereço.358 No modelo 

matriz constante do Código italiano de 1942, a regra básica para aprovação 

das deliberações na sociedade de responsabilidade limitada é a da maioria do 

capital social (art. 2.486). Nas sociedades anônimas, a lei brasileira sempre 

fixou como regra geral para a aprovação das matérias de maior significação 

para a companhia, o quorum qualificado da maioria do capital social com direito 

a voto (Lei 6.404/1976, art. 136). 

O novo Código Civil exige, para a sociedade limitada integrada por mais 

de 10 sócios, a existência de assembléia geral de quotistas, devendo ela ser 

convocada e instalada anualmente (art. 1.072). O Código de 2002 suprimiu, 

                                                 
358 Visando corrigir essa exigência absurda para aprovação de qualquer matéria, o próprio 
Relator final do projeto, Deputado RICARDO FIÚZA, diante da avalanche de críticas da 
doutrina, apresentou um projeto de lei (PL 7.160/2002) propondo a redução do quorum mínimo 
obrigatório para a maioria do capital social. 
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assim, uma das principais vantagens presentes na legislação anterior da 

sociedade por quotas, que não exigia a prática de qualquer ato societário de 

caráter regular para demonstrar o funcionamento legal da sociedade. Pelo 

menos a cada ano, a assembléia geral ou a reunião de quotistas deverá ser 

realizada para a aprovação das contas dos administradores, cabendo em 

seguida apresentar para averbação perante a Junta Comercial a ata e 

documentos correspondentes às deliberações tomadas (art. 1.075, § 2º). 

Diversas outras exigências de natureza burocrática e que importarão em 

custos administrativos para as sociedades limitadas são previstas nas normas 

do Código Civil de 2002, devendo a sociedade manter e escriturar livro de atas 

da administração (art. 1.062), livro de atas e pareceres do conselho fiscal, se 

instalado (art. 1.067), livro de atas da assembléia geral ou da reunião de 

quotistas (art. 1.075, § 1º), bem como do livro de protocolo de entrega aos 

sócios das demonstração contábeis (art. 1.078, § 1º). 

As exigências e procedimentos burocráticos previstos nas normas acima 

citadas seriam até justificáveis no caso de sociedades limitadas de médio ou 

grande porte, integradas por um grande número de sócios, como uma empresa 

holding ou uma empresa multinacional. Tendo em vista, todavia, que mais de 

80 % das sociedades limitadas no Brasil são empresas enquadradas, em razão 

do porte, como micro e pequenas empresas, a maioria delas de natureza 

familiar, essa burocracia desnecessária imposta pelo Código Civil de 2002 

poderá, inclusive, provocar um aumento no grau de informalidade e de 

irregularidade nessas empresas, em face do custo administrativo que elas 

serão obrigadas a suportar para cumprir essas exigências legais. 
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6.5. Aplicação supletiva da Lei das Sociedades Anôn imas 

 

No que se refere ao regime jurídico dominante, o art. 1.053 do Código 

Civil prescreve que “A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste 

Capítulo, pelas normas das sociedades simples”, mas o contrato social “poderá 

prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade 

anônima”. Essa disposição normativa apresenta uma grave contradição, por 

recusar, em princípio, a natureza da sociedade de responsabilidade limitada 

como sociedade empresária, empurrando-a para a proximidade do regime 

aplicável às sociedade simples. 

Mas a sociedade limitada deve ser considerada como uma sociedade 

empresária, por desempenhar atividade mercantil, e a regulação supletiva do 

seu contrato deveria ser através da Lei das Sociedades Anônimas e não das 

normas da sociedade simples, como previa, aliás, o art. 18 do Decreto 

3.708/1919. 

Como elemento conclusivo do conceito da sociedade por quotas, 

destaca-se a responsabilidade limitada dos sócios que integram a sociedade, 

em que cada sócio tem a sua responsabilidade restrita ao valor de suas quotas 

respectivas no capital da sociedade, o que é próprio das sociedades mercantis, 

e não da sociedade simples. 

 A sociedade limitada sempre foi considerada pela doutrina como uma 

sociedade de pessoas. Na sociedade de pessoas, existe uma forte vinculação 

pessoal entre os sócios e encontra-se nela presente, na maioria dos casos, o 

elemento personalíssimo denominado affectio societatis. O elemento da 

affectio societatis implica em uma relação de confiança e aceitação recíproca 

entre todos os sócios que integram a sociedade, representado pela “intenção 

dos sócios de envidar seus esforços para a consecução do objeto comum”. 359 

                                                 
359 BULGARELLI, Waldirio, Sociedades Comerciais , op. cit., p. 39. 
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 As sociedades de pessoas possuem natureza contratual, isto é, são 

constituídas mediante contrato social, ato formal do qual participam todos os 

sócios no momento da sua criação. Contudo, a sociedade limitada é vista pela 

doutrina como uma sociedade de natureza híbrida, na medida em que 

congrega, ao mesmo tempo, características tanto das sociedades de pessoas, 

como das sociedades de capital. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

contém julgados que afirmam que “A sociedade por quotas de responsabilidade 

limitada é mista e não de pessoas”, 360 tendo em vista, principalmente, o fato de 

que o contrato social pode até prever a cessão ou alienação de quotas a 

terceiros estranhos, sem a necessidade do consentimento dos demais sócios. 

 Todavia, ainda que a natureza da sociedade limitada possa ser 

considerada como híbrida ou mista, nos seus aspectos característicos 

dominantes, ela deve ser classificada como sociedade de pessoas, de natureza 

contratual, situação esta que vem agora reforçada pelo Código Civil de 2002, 

que manda aplicar as normas que regem as sociedades simples, que são 

sociedades personalíssimas, na falta ou lacuna de norma disciplinadora 

específica. 

 No quadro abaixo, destacamos as características gerais da sociedade 

limitada a partir da combinação dos elementos característicos próprios, por um 

lado, das sociedades de pessoas, e por outro lado, das sociedades de capitais: 

 
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA SOCIEDADE LIMITADA 

 
Características das  

Sociedades de pessoas 
Características das  

Sociedades de capital 
Constituição mediante Contrato 
Social 

Responsabilidade limitada dos sócios 

Presença do elemento da affectio 
societatis 

Uso de denominação na formação do 
nome empresarial 

Divisão do capital em quotas A sociedade não se dissolve pela morte 
ou retirada de sócio 

Restrições para a alienação das 
quotas a terceiro não sócio 

Não existe a obrigatoriedade de ser 
sócio para exercer função de 
administração 

                                                 
360 REQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial , op. cit., vol. 1, p. 320. 



 DIREITO DE EMPRESA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ANTINOMIAS NO NOVO REGIME DO EMPRESÁRIO E DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

277

 Pelo fato de ser constituída, necessariamente, através de contrato 

social, o que implica em uma vinculação personalíssima entre os sócios 

(sociedade intuitu personae), estes participam do capital da sociedade limitada 

adquirindo as quotas respectivas. E as quotas do capital são títulos que, 

diferentemente das ações das sociedades anônimas, não são livremente 

negociáveis, porque, em princípio, salvo exceção expressa no contrato social, a 

alienação das quotas a terceiro estranho depende do consentimento dos 

demais sócios ou daqueles que representem a maioria do capital. Essa 

restrição à livre negociação das quotas é mais um aspecto que confere à 

sociedade limitada característica própria das sociedades de pessoas. 

 Dependendo do modo como a sociedade limitada estipular a vinculação 

supletiva ao regime jurídico da sociedade simples ou ao regime jurídico da 

sociedade anônima, ela poderá ser definida com maior segurança em razão da 

sua natureza. Mas, nos termos genéricos da lei, segundo ARNOLDO WALD, “a 

partir da análise das novas regras, pode constatar-se que a disciplina das 

sociedades limitadas do Código Civil não se adequa na integralidade nem às 

sociedades de capitais, nem às sociedades pessoais.” 361 

 A sociedade de capital, que tem como espécie típica a sociedade 

anônima, é uma sociedade de natureza estatutária, sendo constituída através 

de estatuto social, que é um instrumento bem mais complexo do que o contrato 

social, porque deve seguir um padrão normativo determinado pela legislação. A 

sociedade de capital tem natureza institucional, uma vez que deve atender a 

uma função social, destacada pela Constituição Federal (art. 170, III) e pela Lei 

das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976, art. 116, parágrafo único).  

Desse modo, podemos considerar que a sociedade de capital 

transcende aos interesses particulares dos seus acionistas para assumir um 

fim público, e os administradores da companhia, no exercício das suas 

atribuições, devem observar “as exigências do bem público e da função social 

da empresa” (Lei 6.404/1976, art. 154). Esse aspecto da função social da 

                                                 
361 WALD, Arnoldo, Comentários ao novo Código Civil - Livro II – Direi to de Empresa , vol. 
XIV, op. cit., p. 304. 
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empresa, por decorrer de um princípio constitucional, deve também ser 

atendido pela sociedade limitada no âmbito da execução do seu objeto 

mercantil. 

 Mas a principal característica da sociedade limitada resultante dos 

princípios que regem as sociedades de capital diz respeito à responsabilidade 

limitada dos seus sócios. A responsabilidade limitada sempre representou uma 

garantia dos acionistas das sociedades de capital, enquanto nas sociedades de 

pessoas a responsabilidade dos sócios era ilimitada, ou seja, não existia uma 

nítida separação entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio particular dos 

sócios. Se o patrimônio da sociedade fosse insuficiente para o pagamento das 

dívidas sociais, os credores poderiam executar o patrimônio particular dos 

sócios. 

 A garantia da limitação da responsabilidade dos sócios foi a causa 

principal que propiciou o vertiginoso crescimento da sociedade limitada na 

realidade econômica e no direito contemporâneo.  

 Outro aspecto interessante e próprio das sociedades de capital 

incorporado às características da sociedade limitada reside na possibilidade de 

formação do seu nome empresarial através de denominação. Nas sociedades 

de pessoas, somente admite-se a formação do nome comercial através de 

firma social, no qual deve constar o nome completo ou abreviado dos sócios 

comerciantes ou daqueles que podem fazer uso da firma, assinando em nome 

da sociedade. A denominação oculta a identidade dos sócios, fazendo 

referência, apenas, ao objeto da empresa. 

 Na sociedade de responsabilidade limitada, assim como também ocorre 

nas sociedades de capital, não é necessária a presença de sócio na 

administração da sociedade, em que a participação dos sócios controladores 

do capital na gestão da empresa é facultativa, sendo permitida a designação de 

terceiros não sócios para o exercício das funções de representação e 

administração da sociedade, nomeados através de ato em separado (art. 

1.062). 
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A sociedade limitada deve ser considerada, a partir das suas 

particularidades, como uma sociedade empresária, porque tem por objeto 

primordial promover a produção ou a comercialização de bens ou de serviços 

no mercado.  

 A atividade de produção ou circulação de bens ou de serviços deve 

continuar sendo considerada e classificada como atividade comercial ou 

mercantil, apesar da tentativa do Código Civil de 2002 de abandonar esse 

critério de classificação, uma vez que: 

a) o objeto negocial quase sempre é uma mercadoria, seja esta mercadoria 
um bem móvel ou imóvel, ou a prestação de um serviço; 

 
b) a produção, negociação ou comercialização das mercadorias e a prestação 

de serviços realiza-se dentro de um espaço físico ou virtual denominado de 
mercado; 

 
c) o agente responsável pelo processo de produção ou de circulação da 

mercadoria ou do serviço é uma empresa, devidamente organizada e 
estruturada para esse fim; 

 
d) toda atividade de produção e negociação de mercadorias ou de prestação 

de serviços realizada no ambiente de mercado deve ser considerada como 
mercantil; 

 
e) o exercício de atividade mercantil, em caráter habitual ou profissional, é 

denominado como mercancia, função própria do empresário que atua 
através da empresa. 

Em face dessa realidade, a sociedade limitada, tanto sob o ponto de 

vista teórico, como sob o aspecto prático e concreto, existe para desempenhar, 

predominantemente, atividade comercial ou mercantil, devendo, por 

conseguinte, ser considerada como uma sociedade empresária, ainda que a 

sociedade simples, de natureza civil, possa ser constituída como sociedade de 

responsabilidade limitada. 

 A sociedade limitada representa o caso típico de um instituto jurídico 

criado especialmente para preencher uma lacuna existente na legislação 

comercial, diante da evidente distância existente entre as sociedades de 

pessoas ou familiares, com a responsabilidade ilimitada dos sócios, e as 
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sociedades anônimas, forma jurídica que atendia às necessidades das grandes 

corporações. 

 Dependendo da aplicação supletiva do regime da sociedade simples e 

da sociedade anônima, LUCILA DE OLIVEIRA CARVALHO opina que 

“passarão a coexistir dois tipos de sociedades limitadas, as reguladas 

supletivamente pelas regras que disciplinam as sociedades simples e as 

reguladas supletivamente pela lei das sociedades anônimas, conforme for da 

escolha dos contratantes”. 362 FABIO ULHOA COELHO vem então, 

corroborando esse entendimento, classificar essas sociedades como “limitadas 

com vínculo societário instável, que são reguladas supletivamente pelas 

normas das sociedades simples, e limitadas com vínculo societário estável, 

quando a elas se aplica supletivamente a legislação das sociedades 

anônimas”. 363 

 Quando a sociedade de responsabilidade limitada adotar como regime 

supletivo as normas das sociedades anônimas, não existirão dúvidas de que se 

trata de uma sociedade empresária. Caso adote o regime supletivo da 

sociedade simples, ela será empresária apenas em razão da forma, ainda que 

o seu objeto não seja de natureza mercantil. 

 Diante de todas as características ressaltadas como próprias e inerentes 

à sociedade limitada, não há como negar que este tipo societário é muito mais 

apropriado para o desempenho de atividade comercial, tal como se verifica na 

prática. Nessa condição, diante da natureza mercantil do seu objeto e do 

caráter lucrativo da exploração da atividade econômica, a sociedade limitada 

deve ser sempre regulada, em caráter supletivo, pela Lei das Sociedades 

Anônimas, não cabendo a aplicação supletiva do regime da sociedade simples, 

senão quando o objeto da sociedade estiver relacionado com o exercício de 

atividade rural ou de natureza literária, artística ou científica, como, aliás, 

estabelece o parágrafo único do art. 966 do Código Civil de 2002. 

                                                 
362 CARVALHO, Lucila de Oliveira, A responsabilidade do administrador da sociedade 
limitada , Rio de Janeiro, Forense, 2003, p. 19. 
363 COELHO, Fábio Ulhoa, A sociedade limitada no novo Código Civil , São Paulo, Saraiva, 
2003, p. 23-24. 



 DIREITO DE EMPRESA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ANTINOMIAS NO NOVO REGIME DO EMPRESÁRIO E DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

281

6.6. A revisão necessária da nova sociedade limitad a 

  

Considerando as relevantes modificações decorrentes do novo Código 

Civil destinadas a disciplinar a sociedade de responsabilidade limitada, a 

inclusão do estudo mais aprofundado desse tipo de empresa no presente 

trabalho tem como finalidade evidenciar, em termos dogmáticos e também 

empíricos, o aumento desnecessário e inexplicável do grau de complexidade 

da sociedade limitada, que pode ser até equiparada a uma sociedade anônima 

fechada, e as dificuldades conceituais que decorrerão do próprio conceito de 

sociedade empresária. 

 Ao procurar abarcar o vasto campo do direito comercial em algumas 

normas do novo Código Civil, o legislador veio a causar uma grande confusão 

conceitual e metodológica no direito positivo brasileiro, sob a justificativa de 

que estava, apenas, unificando o direito das obrigações em seu tronco comum. 

Nesse diapasão, considera GERALDO NEVES que “a tentativa do legislador 

civil de absorver o Direito Comercial foi tímida e improdutiva”, 364 uma vez que 

diversos e amplos institutos do direito comercial continuam sendo regulados 

por leis mercantis especiais. 

 A intervenção no direito societário foi ainda mais grave, porque o novo 

Código Civil apresenta sérias incongruências temáticas, ao se basear em uma 

realidade de 60 anos atrás, ainda disciplinando tipos societários superados.365 

E assim o Código de 2002 passou a regular, de modo anacrônico, a sociedade 

por quotas de responsabilidade limitada, apesar desta ser o tipo societário mais 

utilizado pelas micro, pequenas e médias empresas. Apenas tendo em mira as 

exceções, que são as grandes empresas organizadas como sociedades 

limitadas, o legislador ignorou a realidade da esmagadora maioria das 

empresas brasileiras. 

                                                 
364 NEVES, Geraldo de Oliveira Santos, Código Civil Brasileiro de 2002 – Principais 
alterações , op. cit., p. 116. 
365 A regulação das sociedades em nome coletivo e em comandita simples, tipos superados e 
que caíram em total desuso, demonstra a defasagem normativa da disciplina societária no 
Código Civil de 2002. 
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 A sociedade limitada, diante da variabilidade das formas de sua 

organização, deveria ser disciplinada não sob uma única modalidade, como 

adotado pelo Código Civil, mas este poderia muito bem prever a regulação de 

três ou quatro tipos de sociedades de responsabilidade limitada, com graus 

variáveis de complexidade, das mais simples, que poderia ser a sociedade 

unipessoal, às mais complexas, representada, exatamente, pelo modelo 

burocrático e complexo concebido pelo legislador civilista. 

 Diante da tendência contemporânea da descodificação e da regulação 

de institutos jurídicos através de microssistemas normativos, a opção do 

legislador civilista revela-se não só defasada historicamente, como também 

totalmente divorciada da realidade econômica e da necessidade objetiva da 

fixação de regimes diferenciados em razão das diversas formas e modalidades 

de exploração das atividades comerciais pelas empresas.  

 Observa RODRIGO PRADO MARQUES que “uma outra via 

costumeiramente apontada seria a união de todo ordenamento jurídico 

societário em um único Código, fazendo-se um Código Societário completo e 

abrangente, a exemplo do que fizeram a França em 1966, a Argentina em 1972 

e Portugal em 1986.” 366 Essa posição representa uma alternativa válida, de 

muito maior coerência, e teria por finalidade regular, exclusivamente, em um 

microssistema normativo, as sociedades mercantis, deixando para o Código 

Civil a disciplina das sociedades não econômicas, como as associações, as 

fundações e as sociedades simples. 367  

 No direito português, por exemplo, este veio a criar, através do Decreto-

Lei 248/1986, o estabelecimento mercantil individual de responsabilidade 

                                                 
366 MARQUES, Rodrigo Prado, Sociedades limitadas no Brasil , São Paulo, Editora Juarez de 
Oliveira, 2006, p. 57. 
367 Divergindo apenas quanto à reunião, em um mesmo código, da disciplina integral do direito 
societário, JOSÉ WALDECY LUCENA opina: “Há de se concluir, de conseguinte, que o 
legislador brasileiro estaria em harmonia com o pensar deste início de século, destes novos 
tempos de globalização (mondialisation), se tivesse retirado do novo Código Civil todo o Direito 
Societário ali disciplinado, e que passaria a ser objeto de um corpo legislativo em separado, 
isto é, de um microssistema à parte, integrado pela Lei de Sociedade Anônima, que o próprio 
Código já excluiu, e pela disciplina de todos os demais tipos societários, qualquer que seja seu 
objeto, seja empresarial (comercial), seja não-empresarial (civil), contanto que tenha uma 
finalidade econômica.” (LUCENA, José Waldecy, Das sociedades limitadas , op. cit., p. 37). 
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limitada, ou seja, a empresa individual limitada, modalidade de exploração 

comercial mais apropriada para as micro e pequenas empresas, e que, no 

Brasil, representam praticamente 98 % das organizações empresariais. O 

simples fato de se atribuir a limitação da responsabilidade aos empresários 

individuais, teria o efeito de evitar a constituição de sociedades fictícias ou 

simuladas, e que ocorre quando o capital social pertence, de modo majoritário, 

a um único sócio, e que a participação restante seria formalizada, apenas, pelo 

sócio minoritário, com a única finalidade de garantir a responsabilidade limitada 

aos seus integrantes. 368  

 Na Espanha, a Lei 2/1995, ao regular a Sociedade de Responsabilidade 

Limitada (SL), permite aos seus sócios ampla margem para estabelecer, no 

contrato, as normas sobre a organização e administração interna da sociedade, 

sendo esta uma sociedade extremamente flexível e adaptável aos interesses 

dos sócios, podendo adotar modelos diferenciados de acordo com o seu porte 

econômico. Todavia, para o devido enquadramento da sociedade de 

responsabilidade limitada no correspondente regime legal, esta não pode ter 

um capital social inferior a € 3.500,00 euros, o que representa um requisito 

patrimonial mínimo que a legislação brasileira sequer cogita para a definição do 

tipo societário.  

 Como tipo intermediário mais apropriado para as sociedades de médio 

porte, a legislação espanhola, através da Lei 7/2003, prevê a constituição de 

outro tipo societário denominado Sociedade Limitada Nova Empresa (SLNE), 

cujo capital social não poderá ser inferior a € 3.012 euros nem superior a € 

120.202 euros. Caso o seu capital seja aumentado e venha a ultrapassar esse 

valor, esse tipo societário deverá adotar, obrigatoriamente, a forma de 

sociedade anônima. 

 Nos exemplos citados acima, a legislação dos países mais 

desenvolvidos estabelecem critérios e patamares, em razão do capital, para a 

configuração dos tipos societários. A fixação de critérios objetivos para a 
                                                 
368 Esta situação bastante comum verifica-se nas sociedades familiares, em que o sócio 
majoritário é detentor de 99 % do capital, e o sócio minoritário possui mera participação 
residual, apenas para conferir, de modo artificial, caráter societário à empresa. 
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definição do tipo societário, seja em razão do capital, seja pelo valor do 

faturamento anual ou mesmo seja pelo número de empregados, deveria ser 

também seguido e considerado pela legislação societária brasileira, tal como 

ocorre, por exemplo, para a organização das companhias de capital fechado 

(Lei 6.404/1976, art. 176), bem como para o enquadramento das micro e 

pequenas empresas (Lei Complementar 123/2006). 

 O Código Civil de 2002, contudo, não contém qualquer parâmetro 

classificatório ou determinante, com base em critérios objetivos, para a 

definição do tipo societário que deve ser adotado pelos sócios ou acionistas na 

constituição de qualquer empresa. Para o direito positivo brasileiro, sendo 

satisfeito, apenas, o requisito da pluripessoalidade, qualquer empresa pode ser 

constituída e estruturada como sociedade limitada ou como sociedade 

anônima, independentemente do porte, do volume de negócios ou do seu 

capital social.  

E essa ausência de critério, destarte, faz com que a legislação societária 

brasileira permaneça atrelada a modelos e estruturas superadas, que não 

foram discutidas ou sequer questionadas em todo o longo processo legislativo 

de elaboração do Código Civil de 2002.  

Esperamos, portanto, em síntese final, que o regime da sociedade de 

responsabilidade limitada no Código Civil de 2002 tenha existência breve, para 

que os seus graves defeitos de origem sejam corrigidos, que uma nova 

legislação societária venha a substituir um regime que já nasceu velho, arcaico, 

e que se demonstra mais preocupado com a afirmação de concepções 

filosóficas pessoais e com as idiossincrasias dos seus criadores, do que com a 

praticidade e utilidade que deveriam predominar nas normas jurídicas 

societárias, principalmente no âmbito das atividades das empresas comerciais. 
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CONCLUSÕES 

 

Partindo do regime jurídico de regulação da atividade econômica tal 

como hoje existente na legislação comercial não codificada, extravagante ao 

Código Civil de 2002, este estudo procurou realizar uma comparação entre 

normas de conteúdo mercantil que têm por objeto disciplinar o fenômeno da 

empresa. Considerando, ademais, a necessidade de formulação de conceitos 

normativos próprios aplicáveis à regulação da atividade empresarial, esta 

dissertação procedeu à análise de determinados fatos que não só servem 

como elementos de esclarecimento quanto a relações econômicas positivadas, 

mas que podem ser utilizados para questionar os critérios axiológicos que 

influenciaram o legislador no curso do processo de positivação do Código Civil 

de 2002 369.   

 Em termos metodológicos, esta dissertação teve como objetivo 

desenvolver: 

a) a análise e interpretação das normas positivas de regulação da atividade da 
empresa no Código Civil de 2002 e na legislação suplementar; 

b) a pesquisa de precedentes doutrinários anteriores ao Código de 2002 que 
tratam do direito de empresa e dos conceitos normativos definidores da figura do 
empresário e das sociedades comerciais; 

c) o estudo da bibliografia especializada em direito comercial e direito de 
empresa, nacional e estrangeira, para fins de fundamentação das razões e conclusões 
exploradas na dissertação; 

d) a pesquisa da legislação comparada para investigação e análise dos 
modelos dogmáticos e dos sistemas de legislação empresarial adotados por outros 
países na regulação da empresa, especialmente na Itália, França, Espanha e Portugal.  

Com base nas fontes investigadas, este estudo analítico e exploratório 

destacou as principais antinomias presentes no regime do direito de empresa 

derivado das normas do Código Civil de 2002, principalmente para demonstrar 

a ausência de critérios lógicos para a imposição desse regime estranho à 

                                                 
369 ENGISH, Karl, Introdução ao pensamento jurídico , Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 6ª edição, 1983, p. 236. 
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normatividade histórica e à prática mercantil prevalentes em nossa realidade 

econômica. 370 

 No plano de investigação teórica, este trabalho demonstrou que o direito 

comercial representa um complexo de normas que regula uma especial 

categoria de relações privadas, complexo de normas que, colocando-se no 

mesmo plano das outras normas contidas no Código Civil, destas se diferencia 

pela especialidade da matéria regulada, isto em relação ao conteúdo, não do 

ponto de vista estritamente formal. 371  

 A comercialidade ou a mercantilidade do ato econômico deve ser 

juridicamente considerada, isto para que as atividades empresariais sejam 

diferenciadas das demais atividades econômicas não empresariais ou civis. E 

essa diferenciação é necessária para que o específico objeto do ato ou negócio 

seja legalmente determinado, e assim se possa definir: 

a) a incidência e aplicação das normas de direito comercial na regulação de atos 
e negócios jurídicos de natureza econômica, em face da legislação supletiva 
especial e extravagante ao Código Civil;  

b) a determinação da natureza mercantil da empresa para a caracterização da 
sua jurisdição administrativa de competência do Registro Público de Empresas 
Mercantis, função exercida pelas Juntas Comerciais, nos termos da Lei nº 
8.934/94; 

c) a sujeição das empresas mercantis aos processos de recuperação e de 
falência, segundo o regime da Lei nº 11.101/2005; 

d) a competência da jurisdição comercial especializada que vem sendo 
implantada em alguns Estados, com a criação de Varas Empresariais, para 
julgamento de processos de natureza mercantil e de obrigações derivadas de 
contratos comerciais não sujeitos ao regime especial de defesa do consumidor. 

 

                                                 
370 Sintetizando o pensamento dos principais doutrinadores de direito comercial no Brasil, 
HAROLDO MALHEIROS DUQCLERC VERÇOSA pondera que “no campo do direito de 
empresa, o Código Civil/2002 não merece tão propalada glória. Mesmo porque veio na 
contramão do “direito da descodificação”, e, como não conseguiu unificar sob suas normas 
toda a tutela da empresa – velho problema conhecido de todos os comercialistas -, o 
tratamento da empresa constante do Código Civil/2002 não abrange, evidentemente, todo o 
Direito aplicável à empresa, mas somente pequena parte dele”. (VERÇOSA, Haroldo Malheiros 
Duclerc, Curso de Direito Comercial, São Paulo, Malheiros, vol. 1, 2004, p. 105). 
371 FERRI, Giuseppe, Manuale di Diritto Commerciale , op. cit., p. 12. 



 DIREITO DE EMPRESA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ANTINOMIAS NO NOVO REGIME DO EMPRESÁRIO E DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

287

Além desses aspectos relacionados com a necessidade de diferenciação 

do direito comercial e da fixação da especificidade do seu objeto, em termos 

metodológicos encontramos vários outros elementos que apontam sempre no 

sentido de manter a matéria comercial apartada do direito civil. Ainda que 

vinculados a uma base comum de direito privado, constante da parte geral e do 

direito das obrigações no Código Civil, o direito comercial retira o seu 

fundamento de validade diretamente da Constituição Federal, e assim 

determina o seu próprio objeto e o método de tratamento do fenômeno 

econômico, centrado na atividade e nas relações da empresa. 

 Sendo, como visto, uma entidade essencialmente mercantil, a empresa 

não pode ser considerada como um ente de direito comum, nivelada às demais 

pessoas reguladas pelo direito civil, que não desempenham atividade com fins 

lucrativos.  

A empresa existe a partir de uma estrutura patrimonial destinada a essa 

função econômica, o que não se aplica na esfera privada não mercantil.372 A 

profissionalidade do exercício da empresa, a exigência de capital e de 

recursos, o caráter sempre oneroso das operações, a especialidade da sua 

organização, principalmente nas grandes empresas e corporações, suas 

demandas tecnológicas, todos esses fatores, por si só, exigem um tratamento 

diferenciado, que a estaticidade normativa do direito civil dificilmente poderá 

suprir.  

 Quando os doutrinadores contrários à unificação do direito privado 

contestavam, com argumentos dessa ordem, a impropriedade de redução do 

direito comercial a uma zona dogmática nas dependências do direito civil, 

BULGARELLI observava que essas críticas eram “representativas das 

dificuldades de compreensão e aceitação do novo regime empresarial, devidas, 

em grande parte, à existência ainda viva da comercialidade”. 373 Essa 

existência da comercialidade, sem dúvida, continuará sempre a dominar o 

                                                 
372 GALGANO considera que, no âmbito do direito privado, o particularismo do direito comercial 
está representando pelo “economismo”, como valor histórico determinante das relações da 
empresa (GALGANO, Francesco, Lex Mercatoria , op. cit., p. 13). 
373 BULGARELLI, Waldirio, Tratado de Direito Empresarial , op.,cit., p. 248. 
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cenário empresarial, e a tendência natural do comércio será a de aumentar, de 

modo progressivo, o seu grau de especialização, proporcionalmente ao 

processo de avanço tecnológico das empresas, tal como se verifica no mundo 

globalizado. Com efeito, a globalização torna as empresas de ponta, altamente 

desenvolvidas, em organizações a cada dia mais complexas, em que o fluxo 

financeiro e de mercadorias aponta para níveis de especialização cada vez 

mais evoluídos. 

 Em termos mais estritamente dogmáticos, estamos nos deparando com 

contradições efetivas no campo da regulação da empresa tal como veio a ser 

imposto pelo regime do legislador adotado no Código Civil de 2002. As 

empresas deixam de ser consideradas como organizações tecnicamente 

especializadas e passam a ser tratadas como instituições comuns, despidas da 

sua natureza mercantil. Apesar desse raciocínio ser aplicável com maior 

intensidade na análise das grandes corporações empresariais, não deixa de 

ser válido também para as pequenas e médias empresas, que atuam em um 

ambiente de mercado competitivo, mercado este que exige constantes 

progressos nas fórmulas aplicáveis aos negócios, contínuas adaptações às 

exigências da clientela e compatibilidade com os avanços da tecnologia. 

 O Código de 2002, desde a sua origem legislativa, sempre apresentou-

se defasado diante da evolução do comércio e carente de qualquer visão 

prospectiva futura frente ao processo de globalização econômica, que se 

delineava a partir do final dos anos 70 do século passado. A sua idéia de 

empresa permaneceu arraigada na concepção superada do Livro “Del Lavoro” 

do Código italiano, de 60 anos atrás. Apesar de dissimulada sob a justificativa 

da necessidade de unificação do direito das obrigações, o Código Civil tentou 

modificar a própria estrutura deontológica em que historicamente estava 

assentado o direito comercial brasileiro. 

 E essa incompatibilidade de regime normativo se fez sentir de imediato, 

constatada na própria insegurança do legislador que, através de sucessivas 

medidas provisórias e leis, prorrogou o prazo de adaptação do empresário e 

das sociedades empresárias às novas formas e definições do Código de 2002. 
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Na sua redação original, o art. 2.031 do Código Civil definiu o seguinte prazo 

para a adaptação das firmas individuais e das sociedades comerciais a esse 

novo regime jurídico:   

        Art. 2.031 . As associações, sociedades e fundações, constituídas na 
forma das leis anteriores, terão o prazo de um ano para se adaptarem às 
disposições deste Código, a partir de sua vigência; igual prazo é concedido 
aos empresários. 

 Em virtude das dificuldades naturais decorrentes dessa mudança radical 

em todo um regime jurídico, principalmente pela incapacidade dos órgãos do 

Registro Público de Empresas Mercantis de adotar um entendimento uniforme 

sobre os modelos de atos dos empresários e dos contratos das sociedades 

empresárias que deveriam ser observados com base nesse novo regime legal, 

a entrada em vigor desse art. 2.031 foi sendo sucessivamente prorrogada. Até 

que, finalmente, veio a ser fixado um novo e, ao que parece, último prazo 

definitivo, ficando, enfim, determinada a data de 11.01.2007, ou seja, 4 anos 

após a sua vigência inicialmente prevista, para a adaptação dos contratos das 

sociedades empresárias sujeitas ao novo Código às suas disposições. 374 

 Um segundo argumento de ordem legislativa vem, ainda, a demonstrar 

não apenas a insegurança do legislador, mas o reconhecimento explícito das 

imperfeições e antinomias presentes no regime do direito de empresa no 

Código Civil de 2002, e que reside no fato de que o próprio relator do projeto 

final do Código, Deputado RICARDO FIÚZA, apresentou dois projetos de lei 

que poderão modificar, substancialmente, o texto original do Código. Através 

dos Projetos de Lei nº 6.960, de 12.06.2002, e nº 7.160, de 27.08.2002, foram 

propostas alterações de redação em 87 dos 229 artigos do livro do direito de 

                                                 
374 A redação do art. 2.031 do Código Civil de 2002 foi sucessivamente modificada pelas 
seguintes normas: Lei nº 10.825, de 22.12.2003  – inseriu um parágrafo único no art. 2.031 
para excluir as organizações religiosas e partidos políticos da exigência de modificação dos 
seus estatutos sociais; Lei nº 10.838, de 30.01.2004  – Nova redação do Art. 2.031: “As 
associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, terão o prazo 
de 2 (dois) anos para se adaptar às disposições deste Código, a partir de sua vigência igual 
prazo é concedido aos empresários; Medida Provisória nº 234, de 10.01.2005  – Nova 
redação do Art.  2.031: “As associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das 
leis anteriores, bem assim os empresários, deverão se adaptar às disposições deste Código 
até 11 de janeiro de 2006"; Lei nº 11.227, de 28.06.2005  - Nova redação do Art.  2.031: “As 
associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, bem como os 
empresários, deverão se adaptar às disposições deste Código até 11 de janeiro de 2007.” 
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empresa, o que significa uma mudança substancial em quase metade do texto 

original. 375  

 De modo contraditório, nesses dois projetos de lei foram apresentadas 

propostas de modificações para seis artigos, de números 966, 999, 1.053, 

1.094, 1.099 e 1.165, que constam em ambos os projetos. Essa duplicidade de 

previsão para a alteração de normas, originária do mesmo Deputado relator, 

demonstra, também por esse ângulo, a inconsistência do processo legislativo 

do Código Civil no Congresso Nacional e a persistência de dúvidas acerca de 

definições fundamentais do regime da empresa.  

Apesar de ambos os projetos de lei encontrarem-se, hoje, arquivados,376 

a proposta de imediata modificação do livro do direito de empresa, logo em 

seguida à sanção do Código de 2002, revela o reconhecimento, por parte do 

legislador, da existência de sérias defasagens e incongruências tal como 

apontadas no presente estudo, principalmente na regulação da sociedade 

limitada.  

 Além da incerteza da situação legislativa, diante da tentativa de se 

modificar, de modo significativo, o livro do direito de empresa, uma segunda 

ordem de argumentação, de natureza doutrinária, corrobora com as conclusões 

deste estudo no que tange ao problema da unificação do direito privado.  

Partindo do aspecto doutrinário, devemos considerar que a doutrina 

civilista continuará bastante separada da doutrina comercialista, investigando e 

analisando os institutos históricos que sempre integraram o direito civil. O 

estudo da empresa, por sua vez, deve permanecer restrito ao âmbito da 

                                                 
375 Projeto de Lei 6.960, de 12.06.2002  – proposta de alteração de 14 artigos do Livro do 
Direito de Empresa: arts. 966, 977, 999, 1.053, 1.060, 1.086, 1.094, 1.099, 1.158, 1.160, 1.163, 
1.165, 1.166, 1.168; Projeto de Lei 7.160, de 27.08.2002  – proposta de alteração de 79 artigos 
do Livro do Direito de Empresa: arts. 966, 968, 997, 999, 1.000, 1.002, 1.003, 1.004, 1.007, 
1.010, 1.013, 1.017, 1.019, 1.020, 1.022, 1.023, 1.024, 1.025, 1.026, 1.030, 1.039, 1.040, 
1.041, 1.043, 1.044, 1.045, 1.053, 1.055, 1.061, 1.062, 1.063, 1.065, 1.066, 1.067, 1.068, 
1.069, 1.071, 1.072, 1.073, 1.074, 1.075, 1.076, 1.077, 1.078, 1.080, 1.081, 1.082, 1.083, 
1.084, 1.085, 1.087, 1.094, 1.095, 1.097, 1.099, 1.101, 1.102, 1.103, 1.108, 1.109, 1.110, 
1.117, 1.122, 1.125, 1.126, 1.127, 1.134, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 
1.151, 1.152, 1.153, 1.161 e 1.165. 
376 Desde 31.01.2007, os PL 6.960/2002 e 7.160/2002 foram arquivados por despacho da Mesa 
da Câmara dos Deputados, conforme informação em http://www2.camara.gov.br/proposicoes. 
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doutrina comercial especializada. Os comercialistas deverão manter o seu 

campo próprio de investigação, a sua pesquisa interdisciplinar nas interfaces 

econômica, financeira, contábil e mercadológica da empresa, áreas de estudo 

em que poucos civilistas exploram. 

 A confirmação desse argumento doutrinário encontra-se no fato de que 

os civilistas brasileiros, nas obras de comentários ao novo Código Civil, nos 

manuais de direito civil, nas suas compilações, não abordam nem tratam do 

livro do direito de empresa. O estudo da empresa, tal como se constata nas 

principais obras clássicas dos nossos civilistas, não passou a integrar o direito 

civil.  

As coleções e manuais de direito civil continuam adotando a clássica 

divisão dos seus capítulos em parte geral, obrigações e contratos, direito das 

coisas, da família e sucessões. Apenas na abordagem dos contratos em 

espécie, alguns autores civilistas discorrem sobre negócios mercantis, como os 

contratos de distribuição, agência e transportes, agora regulados no Código 

Civil de 2002. As obras de direito civil editadas e atualizadas a partir do novo 

Código, mantém a separação do objeto estudado, e não tratam da matéria do 

direito de empresa.377 

 Nas principais coleções de comentários ao Código Civil, a parte do 

direito de empresa coube aos comercialistas,378 o que demonstra, também por 

                                                 
377 As principais obras e manuais de direito civil editadas no Brasil, a partir do Código de 2002, 
não tratam do livro do direito de empresa, conforme se observa nos seguintes autores civilistas:  
PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil , atualizado por Maria Celina 
Bodin de Moraes e outros, Rio de Janeiro, Forense, 21ª edição, 2005; MONTEIRO, Washington 
de Barros, Curso de Direito Civil , atualizado por Carlos Alberto Dabus Maluf, São Paulo, 
Saraiva, 33ª edição, 2007; RODRIGUES, Silvio, Direito Civil , São Paulo, Saraiva, 34ª edição, 
2003; DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil , Saraiva, São Paulo, 24ª edição, 2007; 
VENOSA, Silvio de Salvo, Direito Civil , São Paulo, Atlas, 7ª edição, 2007; GONÇALVES, 
Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro , São Paulo, Saraiva, 4ª edição, 2004; 
GAGLIANO, Paulo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo, Novo Curso de Direito Civil , São 
Paulo, Saraiva, 7ª edição, 2006; LISBOA, Roberto Senise, Manual de Direito Civil , São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 3ª edição, 2004. 
378 Os artigos 966 a 1.195 do livro do direito de empresa foram objeto de comentários em 
trabalhos de maior porte e profundidade, como em: CARVALHOSA, Modesto, Comentários ao 
Código Civil , vol. 13, São Paulo, Saraiva, 2003; WALD, Arnoldo, Comentários ao Novo 
Código Civil - Livro II – Direito de Empresa , vol. XIV, Rio de Janeiro, Forense, 2005; LUCCA, 
Newton de, e outros, Comentários ao Código Civil Brasileiro , vol. IX, Rio deJaneiro, 
Forense-FADISP, 2005. 
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esse ângulo, que a matéria mercantil é especial, que o estudo do direito 

comercial exige um conhecimento diferenciado da abordagem civilista. 

 Nestas conclusões, procuramos evidenciar, assim, que não foi coerente 

nem cientificamente apropriada a imposição de um regime civilista para a 

empresa, diante das contradições inerentes a objetos díspares, a métodos 

incompatíveis e, principalmente, pela especificidade da matéria mercantil que 

continuará prevalente na legislação extravagante ao Código Civil. O regime da 

comercialidade, assim, não perdeu a sua autonomia, mas continuará 

dominante porque dotado de características e elementos próprios, que não 

foram modificados, como visto, pela tentativa de unificação do direito privado. 

 A tendência futura, como vem sendo adotado nos países europeus, é a 

elaboração de uma legislação especial para a disciplina da empresa e do 

empresário, contendo, também, normas gerais de direito societário e a 

regulação dos tipos de sociedades de acordo com as necessidades do 

mercado, não apenas da sociedade limitada, mas de outras modalidades, 

como a empresa individual de responsabilidade limitada e a sociedade 

unipessoal. 

 No campo do direito das obrigações, este permaneceria, logicamente, 

como instituto geral e regulado pelo Código Civil, como norma de direito 

privado. Os contratos empresariais, todavia, não podem ficar submetidos ao 

regime civilista, e devem continuar sendo regulados por leis especiais, ou 

através de sistemas de cláusulas gerais, como se encontra estruturado, por 

exemplo, o sistema de proteção do consumidor.   

Certos autores, como JARBAS MACCHIONI entendem que “seria 

conveniente suprimir o Livro II, da empresa, para promulgar-se um código de 

atividades empresariais”,379 o que hoje se revela contraditório, diante da 

tendência da descodificação. Mas a idéia sob análise passa por esse 

raciocínio, da revogação de todo o Livro II do Código Civil e a sua substituição 

                                                 
379 MACCHIONI, Jarbas Andrade, Novos Fundamentos do Direito Comercial sob o Código  
Civil de 2002 , in Direito Empresarial Contemporâneo, SIMÃO FILHO, Adalberto, e DE LUCCA, 
Newton, org., São Paulo, Juarez de Oliveira, 2ª. Edição, 2004, p. 361.  
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por uma legislação empresarial estruturada em microssistemas, como 

reconhece RICARDO LORENZETTI, para quem a atividade empresarial 

constitui “um verdadeiro microssistema da empresa, que exibe os seus próprios 

princípios, normas, fontes de criação, doutrina e jurisprudência”. 380 

 A necessidade de mudança desse Código, que já nasceu defasado e 

sob uma concepção de nítida inspiração fascista, vem sendo motivo de 

diversas manifestações doutrinárias, mesmo na esfera do direito privado, e não 

apenas na anacrônica regulação do direito de empresa, como assim podemos 

extrair das lições de LUIZ EDSON FACHIN:  

 

É o inegável envelhecimento do que já nasceu passado, pois foi parido de 
costas para o presente. Outro horizonte, inquietante e interrogativo, bate às 
portas cerradas do sistema. O medievo que emoldura os institutos do status 
quo se mostra em pânico pois, à medida que o civilismo pretensamente 
neutro se assimilou ao servilismo burocrata doutrinário e jurisprudencial, não 
conseguiu disfarçar que não corresponde aos fatos e às situações que 
brotam da realidade contemporânea.381 

 

 A toda evidência, o vigente Código Civil, apesar de apresentar ares de 

modernidade, por haver sido sancionado no século XXI, nasceu “de costas 

para o presente”, e não concebe a empresa como uma instituição em constante 

evolução, impulsionada pelo desenvolvimento tecnológico, pela concorrência 

no mercado, pela internacionalização das suas relações. A permanência desse 

regime, reconhecido como impróprio e defasado pela doutrina comercialista 

dominante, representará a desconexão do direito positivo brasileiro de todos os 

demais sistemas da atual era da pós-modernidade, aprofundando, ainda mais, 

o desnível da tecnologia jurídica da empresa diante de uma realidade em 

constante evolução.  

 

 

 

 

                                                 
380 LORENZETTI, Ricardo Luis, Fundamentos do Direito Privado , São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1998, p. 47. 
381 FACHIN, Luiz Edson, Teoria Crítica do Direito Civil – À luz do novo Cód igo Civil 
Brasileiro , Rio de Janeiro, Renovar, 2ª edição, 2003, p. 11. 
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