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APRESENTAÇÃO 

r - o seleto grupo de juristas reunidos por ocaSlao da r Jornada de 

Direito Comercial, participantes da Comissão Temática na Comissão de 

Empresa e Estabelecimento, sob a coordenação do Prof. Alfredo de Assis 

Gonçalves, confirmou a expectativa sobre a qualidade das discussões que 

seriam desenvolvidas nas sessões de trabalho, e surpreendeu positivamente 

com seu projeto de continuidade dos estudos em conjunto, dos quais resultou 

a publicação do presente livro. 

O feito significa um passo além das Jornadas, mantendo para depois do 

encerramento dos trabalhos o mesmo espírito de investigação e estudo dos 

assuntos comercialistas. Essa continuidade e o sucesso do projeto muito se 

devem à competente coordenação da Dra. Suzy Elisabeth Cavalcante Koury, 

que assumiu, nesses últimos meses, a difícil tarefa de unificar esforços e levar 

a bom termo a excelente ideia de realizar a obra coletiva. 

Ir - O prefácio do Prof. Alfredo de Assis Gonçalves faz a devida 

apreciação dos artigos do Prof. Engrácia Antunes - que honrou a Comissão 

com sua presença constante nos debates, e autorizou a inclusão do texto de 

sua conferência - e dos Drs. Suzy Elisabeth Cavalcante Koury, Leonardo 

Honorato Costa, Marcia Carla Pereira Ribeiro e Giovani Ribeiro Rodrigues 

Alves, André Ricardo Cruz Fontes, Kone Prieto F. Cesário, Anna Christina 

Gonçalves de Poli, Ana Maria Jara Botton Faria, Paulo Leonardo Villela 

Cardoso, Marco Antonio Marcondes Pereira, Márcio Tadeu Guimarães Nunes, 

Pedro Henrique Laranjeira Barbosa, Mauricio Von Bruck de Lacerda, Maria 

Eugênia Finkelstein. 

IIr - A oportunidade serve para lembrar a extraordinária atuação do 

Conselho da Justiça Federal, nos anos de 2011/2013, sob a Coordenadoria 

do Min. João Otavio Noronha, que teve a exata percepção da importância 

das funções do Conselho, não apenas como órgão de direção administrativa 

da Justiça Federal, mas de agente condutor da modernização do Judiciário 

federal e de incentivo ao aperfeiçoamento da ordem jurídica do Brasil e de 

""' seus operadores. 

Essa postura, aliada à qualidade de liderança e carisma,levou-o à realização 

de diversos e importantes eventos culturais, entre eles a Jornada de Direito 

Comercial, que aconteceu em Brasília, na sede do CJF, nos dias 22, 23 e 24 

de outubro de 2012. 



Sabe-se que, desde 2002, o Conselho promove as Jornadas de Direito 

Civil, distribuídos seus participantes em comissões temáticas, entre elas uma 
destinada ao estudo das questões de direito empresarial. Em 2012, o Min. 

João Ota'\o Noronha, com o incentivo do Prof Fabio Ulhoa Coelho, decidiu 

dar o devido realce ao direito comercial, organizando um encontro destinado 
exclusivamente aos temas desse ramo específico do Direito. O momento era 

propício, com o crescente volume dessas causas nos Tribunais, especialmente 

no Superior Tribunal de Justiça, e com a atual discussão sobre o Projeto do 
Código Comercial. 

Foi assim que se instalou em Brasília a I Jornada de Direito Comercial, 

reunindo 180 especialistas de todo o país, professores, juízes, advogados, 
promotores, procuradores, representantes de entidades públicas e privadas 

ligadas ao tema do evento. Para examinar mais de duzentas proposições 
previamente selecionadas e deliberar sobre a aprovação de enunciados, 

organizaram-se cinco comissões temáticas: Obrigações Empresariais, Contratos 
e Títulos de Crédito; Direito Societário; Crise da Empresa, Falência e 

Recuperação; Empresa e Estabelecimento, sob a Coordenação dos professores, 

respectivamente, Fábio Ulhoa Coelho, Ana Frazão, Paulo Penalva Santos e 
Alfredo de Assis Gonçalves Neto. 

Os trabalhos foram instalados, em sessão pública, com um painel sobre 

a jurisdição civil prestada pelo Superior Tribunal de Justiça, que contou com a 
participação dos Ministros Sidnei Beneti e Ricardo Villas Bôas Cueva, e encerrados 

com conferência do ilustre Prof José Engracia Antunes, da Universidade Católica 

Portuguesa, sobre o tema da desconsideração da pessoa jurídica. 

Os grupos tiveram a incumbência de discutir as proposições apresentadas 

e formular enunciados, que depois foram submetidos à decisão do Plenário. 

IV - Os que participaram da Comissão Organizadora das Jornadas, os 

dedicados funcionários da Secretaria do Conselho, todos temos especial orgulho 

de testemunhar o trabalho desse excelente grupo de juristas, subscritores dos 
diversos artigos aqui reunidos e publicados, fazendo votos da continuidade de 

seus estudos, à espera de novas edições. 

RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR 

Porto Alegre, 4 de março de 2013. 




