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) 

É com grande satisfação que apresenta 
lume do nosso Curso de Direito Civil, obra, 
vida de professor e de advogado, pois tevt 
meio século, e que, com o passar do tempo, ' 
dar ao desenvolvimento do Direito, de moc 
diante da constante evolução dos institutos. 

Após o desdobramento, em dois volum 
contratos e o lançamento do 72 volume, que 1 

civil, a inclusão, no Curso. do direito de e 
livro II da parte especial do Código Civil, a1 
evolução histórica do nosso direito privado. 

Com efeito, a empresa tornou-se, nas ú 
base de toda a economia, enquanto geradora c 

É no seu seio que devem ser equilibrados os 
nômicos e sociais, criando um verdadeiro cl 
dirigentes, empregados e sócios, sem deixaI 
nidade na qual se insere a atividade empres~ 

O direito brasileiro partiu de uma tradi\ 
rava o direito comercial do direito civiL M, 
de todas as mudanças verificadas na socieda 
sou a ser imperioso integrá-los, e, assim, 
empresa uma das partes do Código Civil de 

Contudo, apenas alocar o direito de emI 
direito civil não se mostrava suficiente. EH 
uma nova visão, para que, na lição do Prc 
empresa pudesse cumular as suas funções, I 

social, conciliando-as, de modo a construir 
eficiência e ética. 

 

 


