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AULA 01. CONCEITOS DE DIREITO 
EMPRESARIAL 

 
1. Aspectos históricos 
 
• Os povos da Antiguidade tinham como hábito 

produzir em sua casa, para consumo de sua 
família, todos os produtos necessários à sua 
subsistência, tais como móveis, roupas e outros 
utensílios. 

• Assim, a produção destinada ao consumo de 
terceiros, estranhos à família, deu origem ao 
“comércio”. 

• Na Idade Média, com a ascensão da burguesia e 
a crescente troca de mercadorias
povos, surge a necessidade de se regulamentar 
melhor essa atividade que se difundiu pelo 
mundo civilizado. 

 
2. Evolução do Direito Empresarial 
 
A. Teoria dos atos de comércio:  

É considerado comerciante 
submetido à legislação comercial,
exerce, de forma habitual e profissional, 
atividades consideradas como 
comércio’ (mercancia). Foi adotada pelo CCom 
de 1850, ficando a cargo do Regulamento n. 
737/1850 (revogado) elencar os tais atos do 
comércio. Fora desse rol ficaram
atividades econômicas como a prestação de 
serviços, atividades agrícolas e negociação 
imobiliária, favorecendo, assim, o surgimento da 
teoria da empresa. 
 

B. Teoria da Empresa: o que importa é 
o empresário, não se ocupando apenas com 
alguns atos de comércio e sim com uma 
específica de exercer uma atividade 
econômica, qual seja, a forma empresarial. 
Foi incorporada definitivamente pelo CC/2002, 
mas, antes disso, textos legislativos esparsos já 
previam novas atividades mercantis e 
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Os povos da Antiguidade tinham como hábito 
produzir em sua casa, para consumo de sua 

necessários à sua 
subsistência, tais como móveis, roupas e outros 

Assim, a produção destinada ao consumo de 
terceiros, estranhos à família, deu origem ao 

Na Idade Média, com a ascensão da burguesia e 
a crescente troca de mercadorias entre os 
povos, surge a necessidade de se regulamentar 
melhor essa atividade que se difundiu pelo 

comerciante e, portanto, 
submetido à legislação comercial, aquele que 

de forma habitual e profissional, 
atividades consideradas como ‘atos de 

(mercancia). Foi adotada pelo CCom 
de 1850, ficando a cargo do Regulamento n. 
737/1850 (revogado) elencar os tais atos do 
comércio. Fora desse rol ficaram importantes 
atividades econômicas como a prestação de 
serviços, atividades agrícolas e negociação 
imobiliária, favorecendo, assim, o surgimento da 

o que importa é identificar 
não se ocupando apenas com 

alguns atos de comércio e sim com uma forma 
específica de exercer uma atividade 
econômica, qual seja, a forma empresarial. 

incorporada definitivamente pelo CC/2002, 
mas, antes disso, textos legislativos esparsos já 
previam novas atividades mercantis e agentes 

econômicos, tais como: LSA, CDC, Lei de 
Locação Predial Urbana, entre outras.

 
3. Conceito de Direito Empresarial
 
De forma objetiva e simplória o direito empresarial 
pode ser definido como o ramo do direito privado que 
regula a atividade econômica organizada para a 
produção ou circulação de bens ou serviços, isto 
é, a atividade empresarial. 
 
Observações: 
 

• Outras denominações: 
utilizam as expressões direito comercial 
contemporâneo e direito de empresa

• O Código Comercial nos dias atuai
nº 10.406/2002, que instituiu o novo Código 
Civil em nosso ordenamento jurídico, na 
tentativa de unificação formal do direito 
privado, derrogou expressamente a primeira 
parte do CCom de 1850 (artigo 2045), 
reestruturando a sistemática do direito 
empresarial no seu Livro II, Titulo I, do 
“Direito de Empresa” (artigos 966 a 1195). 
Do CCom resta hoje vigente a parte 
referente ao comércio marítimo (artigos 457 
a 796).  

 
 

AULA 02. COMO A EMPRESA DEVE SER 
COMPREENDIDA NO UNIVERSO DE PESSOAS

 
1. As organizações e a sociedade
 

Toda a variedade de produtos e serviços de 
que dispomos na vida moderna, todos os avanços, 
confortos e facilidades existem porque o ser
percebeu que podia se organizar, somar esforços, 
trabalhar em grupo, dividir tarefas e apli
para atingir um resultado de interesse comum

A essa reunião de pessoas que 
e de maneira estruturada para atingir objetivos
comuns denominamos de ORGANIZAÇÃO
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econômicos, tais como: LSA, CDC, Lei de 
Locação Predial Urbana, entre outras. 

. Conceito de Direito Empresarial 

De forma objetiva e simplória o direito empresarial 
pode ser definido como o ramo do direito privado que 

organizada para a 
produção ou circulação de bens ou serviços, isto 

 Alguns autores 
utilizam as expressões direito comercial 
contemporâneo e direito de empresa 
O Código Comercial nos dias atuais: A Lei 

que instituiu o novo Código 
Civil em nosso ordenamento jurídico, na 
tentativa de unificação formal do direito 
privado, derrogou expressamente a primeira 
parte do CCom de 1850 (artigo 2045), 
reestruturando a sistemática do direito 
mpresarial no seu Livro II, Titulo I, do 
“Direito de Empresa” (artigos 966 a 1195). 
Do CCom resta hoje vigente a parte 
referente ao comércio marítimo (artigos 457 

AULA 02. COMO A EMPRESA DEVE SER 
COMPREENDIDA NO UNIVERSO DE PESSOAS 

zações e a sociedade 

Toda a variedade de produtos e serviços de 
todos os avanços, 

confortos e facilidades existem porque o ser humano 
percebeu que podia se organizar, somar esforços, 

em grupo, dividir tarefas e aplicar recursos 
de interesse comum. 

A essa reunião de pessoas que agem juntas 
e de maneira estruturada para atingir objetivos 

denominamos de ORGANIZAÇÃO. 
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São exemplos de organização as empresas, 
escolas, ONGs, clubes, hospitais. 
 
 
2. Definindo a empresa 

 
No direito empresarial a empresa é a 

atividade econômica organizada exercida, em 
caráter profissional, pelo empresário, para a 
produção ou circulação de bens e serviços.

 
Empresa e estabelecimento são conceitos 

diversos, embora essencialmente vinculados, 
distinguindo-se ambos do empresário e da sociedade 
empresária, que são os titulares da empresa.

É importante por fim, saber que a 
não se confunde com as pessoas que exercem a 
atividade, ou seja, o empresário individual ou a 
sociedade empresária.  
Da mesma forma não se pode confundir a empresa 
com o estabelecimento onde ela é exercida.
 
 
3. Conceito de empresário 
 
3.1. Contextualização 

Alfa vende seu carro para B. 
empresário? E Mévio que possui uma loja 
que vende carros? É também 
empresário? 

 
3.2. Definição de empresário 

Considera-se empresário quem exerce 
profissionalmente atividade econômica organizada 
para a produção ou circulação de bens ou de 
serviços. (art. 966, CC) 

Fique atento: A empresa é a atividade 
empresarial cuja organização é feita pelo 
empresário, sendo, ele, portanto, o 
direito empresarial. 

 
3.2.1 Compreendendo a ideia de empresário
A) Exercício profissional: O empresário exerce 
profissionalmente a atividade empresarial. Esse 
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São exemplos de organização as empresas, 

No direito empresarial a empresa é a 
atividade econômica organizada exercida, em 
caráter profissional, pelo empresário, para a 
produção ou circulação de bens e serviços. 

Empresa e estabelecimento são conceitos 
, embora essencialmente vinculados, 

se ambos do empresário e da sociedade 
empresária, que são os titulares da empresa. 

É importante por fim, saber que a empresa 
não se confunde com as pessoas que exercem a 

, ou seja, o empresário individual ou a 

Da mesma forma não se pode confundir a empresa 
com o estabelecimento onde ela é exercida. 

vende seu carro para B. É 
que possui uma loja 

que vende carros? É também 

se empresário quem exerce 
profissionalmente atividade econômica organizada 
para a produção ou circulação de bens ou de 

: A empresa é a atividade 
empresarial cuja organização é feita pelo 

sendo, ele, portanto, o sujeito do 

Compreendendo a ideia de empresário 
O empresário exerce 

profissionalmente a atividade empresarial. Esse 

profissionalismo engloba os conceitos de 
pessoalidade, habitualidade e monopólio das 
informações.  
• Pessoalidade: O empresário deve contratar 

mão de obra para auxiliá
empresarial 

• Habitualidade: Não se considera 
profissional quem exerce a atividade em 
caráter eventual 

• Monopólio de informações: 
deve ter conhecimento das técnicas de 
produção das mercadorias ou dos serviços 
prestados, da qualidade exigida pelo 
mercado, dos insumos empregados, dos 
defeitos de fabricação, informação ao 
consumidor. 

 
B) Atividade econômica: 
empresarial é exercida com intuito de obtenção 
de lucro;  
 
C) Organizada: empresário é quem articula os 
fatores de produção, que são: capi
mão de obra e tecnologia; 
 
D) Produção ou circulação de bens ou 
serviços: Produzir bens é fabricá
essência da indústria, e toda atividade industrial 
é empresarial. Produzir serviços é a mesma 
coisa que prestar serviços. A circulação 
é a atividade de comércio, a mediação entre o 
produtor e o consumidor, e a circulação de 
serviços também requer essa mediação, ou 
ainda, intermediar a prestação de serviços.

 
Observação:  
 

• Não confundir empresário com 
empreendedor! Empreendedor 
que organiza e constitui o empresário, 
exercendo os atos necessários ao seu 
desenvolvimento. Empreendedor é o 
individuo cujo desejo de independência foi 
capaz de motivá-lo no sentindo de 
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profissionalismo engloba os conceitos de 
pessoalidade, habitualidade e monopólio das 

O empresário deve contratar 
mão de obra para auxiliá-lo na atividade 

Não se considera 
profissional quem exerce a atividade em 

Monopólio de informações: o empresário 
deve ter conhecimento das técnicas de 
produção das mercadorias ou dos serviços 
prestados, da qualidade exigida pelo 

o, dos insumos empregados, dos 
defeitos de fabricação, informação ao 

) Atividade econômica: a atividade 
empresarial é exercida com intuito de obtenção 

empresário é quem articula os 
fatores de produção, que são: capital, insumos, 

) Produção ou circulação de bens ou 
Produzir bens é fabricá-los, é a 

essência da indústria, e toda atividade industrial 
é empresarial. Produzir serviços é a mesma 
coisa que prestar serviços. A circulação de bens 
é a atividade de comércio, a mediação entre o 
produtor e o consumidor, e a circulação de 
serviços também requer essa mediação, ou 
ainda, intermediar a prestação de serviços. 

Não confundir empresário com 
empreendedor! Empreendedor é a pessoa 
que organiza e constitui o empresário, 
exercendo os atos necessários ao seu 
desenvolvimento. Empreendedor é o 
individuo cujo desejo de independência foi 

lo no sentindo de 
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estabelecer sua própria empresa, ou seja, é 
a pessoa por trás do empresário.

 
 
4. Atividades econômicas civis 

 
O Código Civil (art.966, §ún, CC)

algumas atividades econômicas que, quando 
exercidas, não caracterizam seu agente como 
empresário. São espécies de atividades econômicas 
civis não consideradas como empresárias:
A) Quem exerce profissão intelectual, de natureza 
científica, literária ou artística: 
entendeu que nessas atividades o principal elemento 
não é a atuação empresarial, mas, sim, o caráter 
pessoal dos responsáveis pela atividade.

Observação: As atividades intelectuais 
descritas podem vir a ser consideradas como 
empresariais desde que a atividade central 
de seu desenvolvedor enquadre
conceito de empresário. Exemp
Médico/Clínica/Hospital 

B) Produtores rurais não inscritos no Registro de 
Empresas (Junta Comercial): A atividade rural no 
Brasil, regra geral, é explorada, principalmente, de 
duas formas distintas: pelos titulares de grandes 
negócios rurais (agroindústria ou agronegócio) e pela 
família que explora uma agricultura de sobrevivência. 
Diante disso, nosso legislador deixou a critério do 
ruralista a sua condição, de conformidade com o art.
971, CC1. Assim, somente será considerado 
empresário o produtor rural devidamente inscrito no 
Registro de Empresas, que são, na sua maioria, os 
grandes empresários rurais.  
C) Cooperativas: Por força do art. 982 do Código 
Civil, as Cooperativas serão sempre
simples (sociedades civis), independentemente 

                                                             

1
 Art. 971,CC. 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.
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estabelecer sua própria empresa, ou seja, é 
rás do empresário. 

(art.966, §ún, CC) elenca 
algumas atividades econômicas que, quando 
exercidas, não caracterizam seu agente como 

São espécies de atividades econômicas 
civis não consideradas como empresárias: 
Quem exerce profissão intelectual, de natureza 
ntífica, literária ou artística: O legislador 

nessas atividades o principal elemento 
al, mas, sim, o caráter 

pessoal dos responsáveis pela atividade. 
As atividades intelectuais 

descritas podem vir a ser consideradas como 
empresariais desde que a atividade central 
de seu desenvolvedor enquadre-se ao 

Exemplo: 

Produtores rurais não inscritos no Registro de 
atividade rural no 

Brasil, regra geral, é explorada, principalmente, de 
duas formas distintas: pelos titulares de grandes 

(agroindústria ou agronegócio) e pela 
família que explora uma agricultura de sobrevivência. 

deixou a critério do 
ruralista a sua condição, de conformidade com o art. 

ssim, somente será considerado 
utor rural devidamente inscrito no 

Registro de Empresas, que são, na sua maioria, os 

Por força do art. 982 do Código 
Civil, as Cooperativas serão sempre sociedades 

(sociedades civis), independentemente da 

O empresário, cuja atividade rural 
e, 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 

gistro. 

atividade que explorem, devendo ser registrada no 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
 
 

AULA 03. REQUISITOS DO EMPRESÁRIO: 
PROIBIDOS E IMPEDIDOS DE PRATICAR OS 

ATOS EMPRESARIAIS
 
1. Quem pode ser empresário? 
 

Tanto pessoas físicas como 
podem se empresárias, desde que estejam 
perfeitamente enquadradas no conceito de 
empresário (artigo 966, caput, do CC/2002)
pleno gozo da capacidade civil e não estiverem 
legalmente impedidos ou proibidos.

Possuem capacidade para serem empresários 
os maiores de 18 (dezoito) anos e 
mental completo e os emancipados.

 
 
E no caso de incapacidade superveniente?
 
Poderá o incapaz, por meio de representante ou 

devidamente assistido, continuar a empresa ante
exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou 
pelo autor de herança mediante autorização judicial, 
após exame das circunstâncias e dos riscos da 
empresa, bem como da conveniência em continuá
podendo a autorização ser revogada pelo juiz, 
ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do 
menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos 
adquiridos por terceiros. (art.974, CC)

 
Observação importante: 

• A emancipação ou o Alvará Judicial devem 
ser averbados na Junta Comercial (artigo 
976, caput, do CC/2002). 

• O sócio incapaz não pode exercer a 
administração da sociedade, deve possuir 
representantes legais e o capital deve social 
deve ser totalmente integralizado. (art. 974, 
§3º, CC) 
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atividade que explorem, devendo ser registrada no 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

AULA 03. REQUISITOS DO EMPRESÁRIO: 
PROIBIDOS E IMPEDIDOS DE PRATICAR OS 

ATOS EMPRESARIAIS 

Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas 
podem se empresárias, desde que estejam 
perfeitamente enquadradas no conceito de 
empresário (artigo 966, caput, do CC/2002), em 
pleno gozo da capacidade civil e não estiverem 
legalmente impedidos ou proibidos. 

capacidade para serem empresários 
18 (dezoito) anos e desenvolvimento 

mental completo e os emancipados. 

E no caso de incapacidade superveniente? 

Poderá o incapaz, por meio de representante ou 
devidamente assistido, continuar a empresa antes 
exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou 
pelo autor de herança mediante autorização judicial, 
após exame das circunstâncias e dos riscos da 
empresa, bem como da conveniência em continuá-la, 
podendo a autorização ser revogada pelo juiz, 

s pais, tutores ou representantes legais do 
menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos 
adquiridos por terceiros. (art.974, CC) 

A emancipação ou o Alvará Judicial devem 
ser averbados na Junta Comercial (artigo 

sócio incapaz não pode exercer a 
administração da sociedade, deve possuir 
representantes legais e o capital deve social 
deve ser totalmente integralizado. (art. 974, 
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2. Os impedidos de exercer a atividade 
empresarial 
 

Estão impedidos de ser empresários:
• Magistrados e membros do Ministério 

Público (artigos 95, parágrafo único e 128, § 
5°, II, da CF/88) e também não podem ser 
administradores ou controladores de 
sociedades. 

• Funcionários públicos, conforme 
determinação dos respectivos esta
(artigo 117, X, da Lei n. 8112/90).

• Militares na ativa das 3 (três) armas (artigo 
142, caput, da CF/88). Exemplo: PM 
prestando serviço de segurança particular.

• Falidos não reabilitados (artigo 102, da Lei n. 
11.101/2005). 

• Cônsules remunerados, em seu
(Decretos n. 4868/82 e n. 3529/89).

• Estrangeiros não residentes no país. A 
proibição legal se limita ao exercício 
individual do comércio, não se estendendo à 
participação em sociedade comercial como 
acionista, quotista ou sócio comanditário.

• Estrangeiros não naturalizados há mais de 
dez anos para sociedades que desenvolvem 
atividade de comunicação (artigo 222 da 
CF/88). 

• Devedores do INSS (Lei n. 8212/91, artigo 
95 § 2º, d). 

• Médicos, para o exercício simultâneo da 
farmácia, drogaria ou laboratóri
farmacêuticos, bem como os farmacêuticos 
para o exercício simultâneo da medicina (Lei 
n. 5991/73 e Decreto n. 20877/31).

• Parlamentares federais em sociedade que 
goze de favor do Poder Público (artigo 54, 
da CF/88). 

 
Observações: 

• As obrigações assumidas pelo legalmente 
impedido NÃO SÃO NULAS, ao contrário, 
têm plena validade em relação a terceiro que 
com ele contrate 
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Os impedidos de exercer a atividade 

de ser empresários: 
Magistrados e membros do Ministério 
Público (artigos 95, parágrafo único e 128, § 
5°, II, da CF/88) e também não podem ser 
administradores ou controladores de 

Funcionários públicos, conforme 
determinação dos respectivos estatutos 
(artigo 117, X, da Lei n. 8112/90). 

Militares na ativa das 3 (três) armas (artigo 
142, caput, da CF/88). Exemplo: PM 
prestando serviço de segurança particular. 

Falidos não reabilitados (artigo 102, da Lei n. 

Cônsules remunerados, em seus distritos 
(Decretos n. 4868/82 e n. 3529/89). 
Estrangeiros não residentes no país. A 
proibição legal se limita ao exercício 
individual do comércio, não se estendendo à 
participação em sociedade comercial como 
acionista, quotista ou sócio comanditário. 

trangeiros não naturalizados há mais de 
dez anos para sociedades que desenvolvem 
atividade de comunicação (artigo 222 da 

Devedores do INSS (Lei n. 8212/91, artigo 

Médicos, para o exercício simultâneo da 
farmácia, drogaria ou laboratórios 
farmacêuticos, bem como os farmacêuticos 
para o exercício simultâneo da medicina (Lei 
n. 5991/73 e Decreto n. 20877/31). 

Parlamentares federais em sociedade que 
goze de favor do Poder Público (artigo 54, 

pelo legalmente 
impedido NÃO SÃO NULAS, ao contrário, 
têm plena validade em relação a terceiro que 

• O casamento nos regimes de comunhão 
universal de bens (artigo 1671 a 1687, do 
CC/2002) e de separação obrigatória (artigos 
1687 e1688, do CC/2002) proíbem os 
cônjuges de contratar sociedade entre si e 
com terceiros, portanto, tais regimes limitam 
a capacidade de ser empresário dos 
cônjuges (artigo 977, do CC). 

 
 

AULA 04. OBRIGAÇÕES DO EMPRESÁRIO
 
 O empresário possui basicamente três 
obrigações: 

a) Arquivamento dos atos constitutivos na 
Junta Comercial; (artigo 967, CC)

b) Escrituração dos livros obrigatórios; e
c) Realizar os balanços: Patrimonial e de 

Resultados Econômicos. (artigo 1179, in 
fine, CC) 

 
Quem é a Junta Comercial? 
 
A Junta Comercial faz parte da Administração 
Pública indireta, é autarquia estadual e segue as 
diretrizes emanadas pelo DNRC 
Nacional de Registro de Comércio; ambos estão sob 
a égide do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior. 
 
 

AULA 05. NOME EMPRESARIAL
 
 É a expressão pela qual o empresário se 
obriga em suas relações jurídicas. É o seu nome 
jurídico, o nome empresarial deve seguir os 
princípios da anterioridade e novidade, pois deve 
distinguir-se de qualquer outro já inscrito na mesma 
Junta Comercial (artigos 1163 e 1166, do CC/2002 e 
Lei n. 8934/94). 

Pode ser de duas espécies: Firma ou 
Denominação. 

Introdução ao Direito Empresarial 

O casamento nos regimes de comunhão 
universal de bens (artigo 1671 a 1687, do 
CC/2002) e de separação obrigatória (artigos 
1687 e1688, do CC/2002) proíbem os 
cônjuges de contratar sociedade entre si e 
com terceiros, portanto, tais regimes limitam 

ade de ser empresário dos 
cônjuges (artigo 977, do CC).  

AULA 04. OBRIGAÇÕES DO EMPRESÁRIO 

O empresário possui basicamente três 

Arquivamento dos atos constitutivos na 
Junta Comercial; (artigo 967, CC) 
Escrituração dos livros obrigatórios; e 
Realizar os balanços: Patrimonial e de 
Resultados Econômicos. (artigo 1179, in 

A Junta Comercial faz parte da Administração 
Pública indireta, é autarquia estadual e segue as 
diretrizes emanadas pelo DNRC – Departamento 
Nacional de Registro de Comércio; ambos estão sob 
a égide do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

AULA 05. NOME EMPRESARIAL 

É a expressão pela qual o empresário se 
obriga em suas relações jurídicas. É o seu nome 

nome empresarial deve seguir os 
princípios da anterioridade e novidade, pois deve 

se de qualquer outro já inscrito na mesma 
Junta Comercial (artigos 1163 e 1166, do CC/2002 e 

Pode ser de duas espécies: Firma ou 
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• Firma é a assinatura do empresário e pode 
ser reconhecida na própria Junta Comercial, 
composta do nome de um ou mais sócios, 
desde que pessoas físicas (artigo 1158, §1°, 
do CC/2002). 

o Exemplos de firma: José da Silva 
Ltda/ Andrade e Camargo Ltda

 
• Denominação além de poder ser formada 

com base no nome dos sócios, pode ser 
formada, também, por qualquer expressão 
linguística. É o que chamamos de elemento 
fantasia; nesta opção é obrigatória a 
inclusão do ramo de atividade que o 
empresário atua (artigo 1158, §2°, do 
CC/2002). 

o Exemplos de denominação: 
Poderoso Eventos Ltda/ 
de Shows Machadão S/A

 
Observações: 
 

• As Sociedades Anônimas devem adotar esta 
espécie de nome empresarial (artigo 1160, 
do CC/2002). 

• A Sociedade Limitada pode optar entre 
Firme e Denominação (artigo 1158, do 
CC/2002), especificando sua opção no 
contrato social. 

 
AULA 06. CLASSIFICAÇÃO DAS SOCIEDADES: 
SOCIEDADE EM NOME COLETIVO, EM CONTA 
DE PARTICIPAÇÃO, COMANDITA SIMPLES, 
COMANDITA POR AÇÕES, LIMITADA E 

SOCIEDADE ANÔNIMA 
 
 
1. Considerações preliminares sobre as 
sociedades 
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é a assinatura do empresário e pode 
ser reconhecida na própria Junta Comercial, 
composta do nome de um ou mais sócios, 
desde que pessoas físicas (artigo 1158, §1°, 

José da Silva 
Ltda/ Andrade e Camargo Ltda 

ém de poder ser formada 
com base no nome dos sócios, pode ser 
formada, também, por qualquer expressão 
linguística. É o que chamamos de elemento 
fantasia; nesta opção é obrigatória a 
inclusão do ramo de atividade que o 
empresário atua (artigo 1158, §2°, do 

Exemplos de denominação: 
Poderoso Eventos Ltda/ Companhia 

S/A 

As Sociedades Anônimas devem adotar esta 
espécie de nome empresarial (artigo 1160, 

A Sociedade Limitada pode optar entre 
ão (artigo 1158, do 

CC/2002), especificando sua opção no 

AULA 06. CLASSIFICAÇÃO DAS SOCIEDADES: 
SOCIEDADE EM NOME COLETIVO, EM CONTA 
DE PARTICIPAÇÃO, COMANDITA SIMPLES, 
COMANDITA POR AÇÕES, LIMITADA E 

 

preliminares sobre as 

A sociedade2 é uma forma de organização 
de pessoas que visam uma finalidade comum. Ex: 
sociedade esportiva, sociedade religiosa (ex: 
sociedade de S. Vicente de Paula), sociedade 
cultural (ex: Sociedade de Cultura Artística
sociedade empresarial 

 

2. Sociedades de interesse para o direito 
empresarial 

  
As sociedades cujo o objetivo é lucro para 

seus sócios. Nesse caso, de forma sucinta e em 
conformidade com o Código Civil, as sociedades 
dividem-se em simples ou empresárias.

 

• Sociedade simples: Atua com fins 
lucrativos mas não explora com 
empresarialidade. Ex: Sociedade de 
Advogados ou Médicos 
 

• Sociedade empresária: É a entidade 
resultante de um acordo entre duas ou mais 
pessoas que se comprometem a reunir 
capital e trabalho para a realização de 
operações com finalidade lucrativa.
 

Exceções: São aquelas que mesmas 
explorando uma atividade econômica 
com empresarialidade a lei as 
consideram como sociedade 
simples. São aquela
econômicas civis (
empresário rural que não opte pelo 
registro da Junta Comercial, 
atividades intelectuais) 

                                                             
2
 Definição de Sociedade no Dicionário Michaelis: 

Organização dinâmica de indivíduos autoconscientes e 
que compartilham objetivos comuns e são, assim, 
capazes de ação conjugada.  
3
 Art. 981, Código Civil. 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.
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sociedade esportiva, sociedade religiosa (ex: 
sociedade de S. Vicente de Paula), sociedade 
cultural (ex: Sociedade de Cultura Artística), 

2. Sociedades de interesse para o direito 

As sociedades cujo o objetivo é lucro para 
seus sócios. Nesse caso, de forma sucinta e em 
conformidade com o Código Civil, as sociedades 

se em simples ou empresárias. 

: Atua com fins 
lucrativos mas não explora com 

Ex: Sociedade de 

: É a entidade 
resultante de um acordo entre duas ou mais 
pessoas que se comprometem a reunir 

para a realização de 
operações com finalidade lucrativa.3 

Exceções: São aquelas que mesmas 
explorando uma atividade econômica 
com empresarialidade a lei as 
consideram como sociedade 
simples. São aquelas atividades 
econômicas civis (cooperativa, 

rural que não opte pelo 
registro da Junta Comercial, 
atividades intelectuais)  

Definição de Sociedade no Dicionário Michaelis: 
Organização dinâmica de indivíduos autoconscientes e 
que compartilham objetivos comuns e são, assim, 

Art. 981, Código Civil. Celebram contrato de sociedade 
que reciprocamente se obrigam a contribuir, 

com bens ou serviços, para o exercício de atividade 
econômica e a partilha, entre si, dos resultados. 
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3. Composição da Sociedade Empresarial

Regra Geral: Exige-se ao menos duas pessoas.
Exceção: Existe algum caso em que a 
sociedade empresarial seja composta por um 
sócio somente? O falecimento de um dos 
sócios há o prazo de 180 dias (art.1033, IV, CC) 
até ser providenciado outro sócio caso que se 
não cumprido enseja a dissolução. 
 

3.1. Requisitos fundamentais para a constituição 
de uma sociedade empresária? 

 
São pressupostos ou 

fundamentais para a constituição de toda sociedade 
empresária: 

a) “affectio societatis”: É a disposição, o 
ânimo, a vontade que uma pessoa tem ao 
ingressar em uma sociedade, com a 
finalidade de associar-se para a realização 
de um objetivo em comum: a atividade 
empresarial. 
 
b) Pluralidade de sócios: o direito brasileiro 
não autoriza a sociedade unipessoal 
(integrada por um único sócio), com exceção 
da unipessoalidade incidental e da 
subsidiária integral. Para a constituição de 
uma sociedade, é necessária a existência 
de, no mínimo, dois sócios. Se uma pessoa 
sozinha deseja desenvolver atividade 
empresarial, deverá fazê-lo na forma de 
empresário individual. 
 
c) Capital social: para a constituição de 
qualquer sociedade, há a necessidade da 
existência de um capital social. Em regra, a 
lei não determina um valor de capital social, 
mas, para os bancos e seguradoras, há a 
determinação de um capital mínimo.

 
d) Participação nos lucros e perdas: 
os sócios deverão ter o direito a auferir os 
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Composição da Sociedade Empresarial 

se ao menos duas pessoas. 
Exceção: Existe algum caso em que a 
sociedade empresarial seja composta por um 

O falecimento de um dos 
sócios há o prazo de 180 dias (art.1033, IV, CC) 
até ser providenciado outro sócio caso que se 

 

Requisitos fundamentais para a constituição 

 requisitos 
fundamentais para a constituição de toda sociedade 

É a disposição, o 
ânimo, a vontade que uma pessoa tem ao 
ingressar em uma sociedade, com a 

se para a realização 
mum: a atividade 

o direito brasileiro 
não autoriza a sociedade unipessoal 
(integrada por um único sócio), com exceção 
da unipessoalidade incidental e da 
subsidiária integral. Para a constituição de 

ecessária a existência 
de, no mínimo, dois sócios. Se uma pessoa 
sozinha deseja desenvolver atividade 

lo na forma de 

para a constituição de 
qualquer sociedade, há a necessidade da 

ia de um capital social. Em regra, a 
lei não determina um valor de capital social, 
mas, para os bancos e seguradoras, há a 
determinação de um capital mínimo. 

d) Participação nos lucros e perdas: todos 
os sócios deverão ter o direito a auferir os 

lucros e a obrigação de suportar as perdas 
da sociedade. É nula qualquer cláusula que 
exclua do sócio o direito de participação nos 
lucros e o libere de suportar as perdas. 
Ressalte-se que a divisão proporcional ou 
desigual dos lucros é permitida, vedando
somente a exclusão total. 
 
OBS: Diferença do Empresário e 
comerciante. A figura do comerciante deixou 
de existir no direito brasileiro. Hoje todos os 
comerciantes são empresários. (TEORIA DA 
EMPRESA). 
 

4. Surgimento da Sociedade Empresarial

 

A pessoa física surge com o nascimento com 
vida. A sociedade empresarial surge no mundo 
jurídico com a inscrição de seus atos constitutivos no 
registro4, em outras palavras, é a apresentação de 
documentos demonstrando o interesse na criação de 
uma sociedade empresarial na Junta Comercial.

 
OBS: A sociedade simples, aquela que não 
explora atividade empresarial, ao invés da 
Junta Comercial é registrada Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas. 
 

4.1. Características das sociedades devidamente 
registradas 

 

O registro dá a empresa p
jurídica. Essa personalidade jurídica proporciona as 
seguintes características: 

                                                             
4
 Art. 45, Código Civil. 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. 
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a obrigação de suportar as perdas 
da sociedade. É nula qualquer cláusula que 
exclua do sócio o direito de participação nos 
lucros e o libere de suportar as perdas. 

se que a divisão proporcional ou 
desigual dos lucros é permitida, vedando-se 

 

OBS: Diferença do Empresário e 
comerciante. A figura do comerciante deixou 
de existir no direito brasileiro. Hoje todos os 
comerciantes são empresários. (TEORIA DA 

imento da Sociedade Empresarial 

surge com o nascimento com 
A sociedade empresarial surge no mundo 

jurídico com a inscrição de seus atos constitutivos no 
, em outras palavras, é a apresentação de 

documentos demonstrando o interesse na criação de 
Junta Comercial. 

OBS: A sociedade simples, aquela que não 
explora atividade empresarial, ao invés da 
Junta Comercial é registrada Registro Civil 

Características das sociedades devidamente 

O registro dá a empresa personalidade 
jurídica. Essa personalidade jurídica proporciona as 

Art. 45, Código Civil. 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 

se no registro todas as alterações 
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• Titularidade negocial: é a sociedade 

empresária que exerce direitos e contrai 
obrigações, e não a pessoa de seus sócios.

• Titularidade processual: a sociedade pode
em nome próprio, demandar e se defender em 
juízo. 

• Responsabilidade patrimonial: 
empresária possui patrimônio próprio, que não 
se confunde com o patrimônio pessoal de seus 
sócios. Os sócios, em regra, não respondem 
pelas obrigações contraídas pela sociedade, 
havendo exceções. 

 

4.2. Situação das sociedades sem registro

O Código Civil divide as sociedades sem registro 
em duas categorias: 

A) Sociedade Comum: São aquelas sociedades 
que não possuem registro. O artigo 990 do Código 
Civil prevê que, na sociedade em comum, todos os 
sócios respondem, solidária e ilimitadamente, pelas 
obrigações sociais. Assim, o patrimônio pessoal dos 
sócios dessa sociedade responderá pelas dívidas 
por ela contraída.  

• Características Gerais 
o Também chamada de sociedade 

irregular ou de fato 
o Responsabilidade: Ilimitada e 

solidária 
o Não tem sentido falar em nome 

empresarial, visto que não foi 
registrada. 

o Não tem legitimidade para requerer 
a falência e recuperação judicial

o Suas disposições aplicam a todas 
sociedades enquanto não 
registradas 

 
Ex: José e Pedro montaram um 

estacionamento no centro de Lorena. 
Se o telhado cair em cima de um dos 
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empresária possui patrimônio próprio, que não 
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4.2. Situação das sociedades sem registro 

O Código Civil divide as sociedades sem registro 

São aquelas sociedades 
O artigo 990 do Código 

Civil prevê que, na sociedade em comum, todos os 
sócios respondem, solidária e ilimitadamente, pelas 
obrigações sociais. Assim, o patrimônio pessoal dos 
sócios dessa sociedade responderá pelas dívidas 

Também chamada de sociedade 

Responsabilidade: Ilimitada e 

Não tem sentido falar em nome 
empresarial, visto que não foi 

Não tem legitimidade para requerer 
a falência e recuperação judicial 
Suas disposições aplicam a todas 
sociedades enquanto não 

Ex: José e Pedro montaram um 
estacionamento no centro de Lorena. 
Se o telhado cair em cima de um dos 

carros os dois sócios respondem 
ilimitadamente. 

 

B) Sociedade em Conta de Participaçã

A sociedade em conta de participação é um 
tipo especial, tem uma característica secreta, e, por 
tal razão, seu ato constitutivo não deverá ser 
registrado, sendo despersonalizada, mas não 
irregular. 

A atividade empresarial dessa sociedade 
será exercida pelo sócio denominado 
seu próprio nome e sob sua exclusiva 
responsabilidade, sendo, portanto, um 
individual. Os demais sócios são denominados 
participativos e ficam ocultos, somente participando 
dos resultados da sociedade. 

O ato constitutivo dessa sociedade (contrato 
social), que não é registrado na Junta Comercial e 
também permanece oculto, só produz efeitos entre 
os sócios, pois, perante terceiros, quem assume e 
responde pelas obrigações é o sócio ostensivo.

 
• Características Gerais 

 

Há dois tipos de sócios: 
o Ostensivo: assume perante terceiros 

obrigações da sociedade como obrigação 
pessoal 

o Participante (oculto): Obriga
exclusivamente ao sócio ostensivo nos 
limites nos termos do contrato celebrado 
entre eles. Portanto o contrato
produz efeitos perante os sócios e não 
permite o registro tendente a conferir 
personalidade jurídica à sociedade

o Responsabilidade: Sócio Ostensivo que 
assume ilimitadamente 

o Nome empresarial: Por não possuir registro 
não possui nome empresarial

o Entendimento de Fábio Ulhoa: Trata
uma espécie de contrato de investimento 
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carros os dois sócios respondem 

Sociedade em Conta de Participação: 

A sociedade em conta de participação é um 
tipo especial, tem uma característica secreta, e, por 
tal razão, seu ato constitutivo não deverá ser 
registrado, sendo despersonalizada, mas não 

A atividade empresarial dessa sociedade 
elo sócio denominado ostensivo, em 

seu próprio nome e sob sua exclusiva 
responsabilidade, sendo, portanto, um empresário 

Os demais sócios são denominados 
e ficam ocultos, somente participando 

constitutivo dessa sociedade (contrato 
social), que não é registrado na Junta Comercial e 
também permanece oculto, só produz efeitos entre 
os sócios, pois, perante terceiros, quem assume e 
responde pelas obrigações é o sócio ostensivo. 

Ostensivo: assume perante terceiros 
obrigações da sociedade como obrigação 

Participante (oculto): Obriga-se 
exclusivamente ao sócio ostensivo nos 
limites nos termos do contrato celebrado 
entre eles. Portanto o contrato social só 
produz efeitos perante os sócios e não 
permite o registro tendente a conferir 
personalidade jurídica à sociedade 
Responsabilidade: Sócio Ostensivo que 

Nome empresarial: Por não possuir registro 
não possui nome empresarial 

ntendimento de Fábio Ulhoa: Trata-se de 
uma espécie de contrato de investimento 



Roteiro de Aula- Introdução ao Direito Empresarial
 

 

que o legislador resolveu entendê
sociedade. 
 

4.3. O que seriam as sociedades irregulares e as 
sociedades de fato 

Alguns doutrinadores, em razão de 
conseqüências processuais, ou para fazer prova de 
sua existência, diferenciam as sociedades 
despersonalizadas em sociedades irregulares e 
sociedades de fato.  

 

• Sociedade irregular: A sociedade irregular 
seria aquela que, possuindo um ato 
constitutivo, não o registra 

• Sociedade de fato: É aquela que nem ato 
constitutivo possui, embora exerça atividade 
empresarial.  

 
No entanto, o Código Civil não adotou essa 

diferença, tratando tanto a sociedade irregular como 
a sociedade de fato sob a mesma denominação, ou 
seja, sociedades em comum. 
 

4.4. Sociedades registradas 

As sociedades registradas se subdividem em 
simples e empresária. 

• Sociedade Simples: Explora sua atividade 
sem caráter empresarial. Sua personalidade 
jurídica se dá com o registro do Cartório de 
Registro de Pessoas Jurídicas. Seu regime 
de funcionamento está previsto no art. 977 a 
1038 do CC. Pode optar por um tipo 
societário. 
 

• Sociedade Empresária: É  a espécie de 
sociedade que vai explorar sua atividade de 
forma empresarial, ou seja, de forma 
profissional, visando fins lucrativos e de 
modo organizado, excluídos os casos as 
atividades econômicas civis. Sua 
personalidade jurídica surge com o depósito 
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sociedade que vai explorar sua atividade de 
forma empresarial, ou seja, de forma 
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Tipos previstos da legislação brasileira

     
Sociedades Não Personificadas  

 

         Simples 
Soc.Personificadas 
        Empresariais 
 

 

 
5. Sociedades empresárias 

 
5.1. Sociedade em nome coletivo
1044, CC) 
 

• Característica dos sócios
obrigatoriamente pessoas físicas que respondem 
solidaria e ilimitadamente pelas obrigações 
sociais.  

• Administração da sociedade
da sociedade será privativa daqueles que são 
sócios. 

• Nome empresarial: A socie
coletivo deve adotar firma social, não sen
permitido o uso de denominação. 
nome civil de um ou mais sócios da sociedade 
acrescida a expressão “e companhia” ou sua 
abreviatura bem como o tipo societário por ela 
adotado. Ex: João, Sérgio, Patrícia & 
Companhia/ Carlos Antônio Pereira & Cia
 

• Observações: 
o Tipo societário pouco usual.
o Aplica-se subsidiariamente as regras da 

sociedade simples aos temas não 

Sociedade limitada
Soc. e
Soc
Sociedade anônima
Soc
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seus atos constitutivos na Junta 

vistos da legislação brasileira 

 Comum 

Em conta de 
Participação 

5.1. Sociedade em nome coletivo (art. 1039 a 

Característica dos sócios: São 
obrigatoriamente pessoas físicas que respondem 
solidaria e ilimitadamente pelas obrigações 

Administração da sociedade: A administração 
da sociedade será privativa daqueles que são 

A sociedade em nome 
otar firma social, não sendo 

enominação. Composto pelo 
nome civil de um ou mais sócios da sociedade 
acrescida a expressão “e companhia” ou sua 
abreviatura bem como o tipo societário por ela 

João, Sérgio, Patrícia & 
Carlos Antônio Pereira & Cia 

Tipo societário pouco usual. 
se subsidiariamente as regras da 

sociedade simples aos temas não 

Sociedade limitada 
Soc. em nome Coletivo 
Soc. em comandita simples 
Sociedade anônima 
Soc. em comandita por ações 
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