
Índice 

N o to. do. Autora............................................................ .... .... 11 


Capítulo I - Teoria jurídica da empresa ............... .. ........... ...... 13 


Capítulo ll- Empresário individuaL..................... .............. .. ... 25 


Capítulo lll- Regime jurídico da sociedade........................... . 39 


1. Personalidade jurídica da sociedade ........... .................................... 39 


2. Sociedade não personificada ........................................................... 45 


A. Generalidades .... ..................... .. ............................... ·.... ·................. 45 


B. Sociedade em comum .............................. .. .. .. ........ ......... .. ...... ....... 45 


C. Sociedade em conta de participação ........................................ .. . 48 


3. Sociedade personificada................................... .................................. 52 


A. Noções gerais ................................................................................. 52 


B. Sociedade simples ...................... .. .............. .. .................................. 53 


C. Sociedade empresária........................ .. .......................................... 72 


4. Tipos societários................. .. ... ..... ... .. ..... .... ........ .. ......... ....... ............. 77 


A. Sociedade em nome coletivo .......... .. ......... .. ........ .. ................. ...... 77 


B. Sociedade em comandita simples ...................... .. ......... .. ............. 79 


C. Sociedade limitada ...... .. ......................................... ........................ 82 


D. Sociedade em comandita por ações .. ................. .. ........ .. ............. 106 


E. Sociedade anônima ......... .. .............................. .. ................... .. ........ 108 


7 

 

 

STJ00091735



8 

5. Sociedades dependentes de autorização ......... .. ... .... ........ ..... ......... 126 


6. Desconsideração da pessoa jurídica ................. ......... ... ........ .......... 133 


7. Questão da reorganização estrutural-societária..... ........... .......... 135 


8. Participações societárias.................... .............................. ................. 139 


9. Dissolução, liquidação e extinção das sociedades em geraL.... 143 


Capítulo IV - Estabelecimento empresaria l.... .... .... ....... ...... ... 151 


1. Conceito e natureza jurídica de estabelecimento............... ...... .. .. 151 


2. 	 Elementos do estabelecimento empresariaL......... .... ..... ........ ... .. 152 


3. 	Atributos do estabelecimento ............ ....... .................... .. ............... .. 162 


4. 	 Estabelecimento como objeto de direitos e de negócios jurí 

dicos... ................. ........................... ...................................... .. ..... ...... .... 163 


5. 	 Estabelecimento principal e os secundários ... .............................. 166 


Capítulo V - Nome empresariaL............. .. .. ........... ........ .. ........ 167 


Capítulo VI- Prepostos .................... ............... .. ......................... 175 


Capítulo Vll- Escrituração.. .................... .......... .... ... ....... ..... .. .. . 181 


1. Deveres comuns a todos os empresários individuais e coletivos ....... 181 


2. Escrituração.. ... .. .. .. ...... ...... ... ......... ............................................. ........ 181 


3. Inventário de bens e balanços ............... .............. ....... ....... .............. 189 


Capítulo Vlll- D ireito falimen tar. ........... ....... ........ ...... ........... 193 


1. 	 Estado de crise empresarial e a insolvência do empresário de
vedor na nova Lei de Recuperação e Falência ......................... 193 


2. 	Administrador judicial, comitê de credores e assembleia geral 

de credores .. .. ....... .............. .......... .. ... .... ... . ........ .... . ..... ... .... ....... ..... 194 


3. 	Recuperação empresarial..................................... ........ .. ........... ... 197 


4. 	Falência. ..................... ............. .............. ...................... .................... 203 


 

 



203 

·...... ................ ... ..... .... .. .. . 

............................. .. ............ .... 

Capítulo IX - Contratos empresariais ............................. ........ . 209
126 

1. Contrato social: aspectos comuns .. ............... .... .. ....... ········ ·········· .. . 209 


133 

2. Compra e venda mercantil ............... .... .. .... ....... ... .... .. ........ .......... ... . 213 


135 

.'3. Comissão ....... ........... ........ .. ........... .. ..... .. ... .. ... ........ ......... ..... .... ....... . .. 216 


...................... .. ......................... 139 

4. Agência e distribuição .... ........... .... .... .... ..... .. .... .. .. .. ... .. ......... ..... .. .. ... 221 


das sociedades em geraL... .. 143 

5. Corretagem ... ....... ..... .. ........ ... ....... .... ... ... ......... ....... .......... .... .... ..... .. . . 2J9 


6. Transporte ........ ... .. ............ ... .......... ..... ...... .................. ... .... ....... .... ... . 234 

151 
 7. Seguro ... ........ ... ............. .... .... .... ............... ............. .. ....... ... .... ....... ...... . 244 


151 
 8. Contratos bancários ....... ......... .. ......................... ...... ..... ..... ............ .. 255 

.... ...... .... .... .. .. ....... ... . 
 152 9. Cartão de crédito .. .. ........ .. .......... .... ........ .... ...................... ............... . 260 


162 10. Arrendamento mercantil ou leasing ...... .......... .. .................. .... .... . 262 

e de negócios jurí- 267
11. Know-how ou contrato de importação de tecnologia ................ . 


163 12. Franquia oufranchising .................................................................. . 268 


..... .... ........... ... .... .... .. 166 1.'3. Engineering ........... .. .............. ....... .. .. ....... .... ... .. .............. ....... .... .. ..... .. 271 


14. Faturização ou factoring ............ .. .. .. .... .......... .... ......... .. ........ ........ .. . 271 


167 15. Hedging .. ........ ... .. .... ............. .... ... .... ...... .... ...... ........... .. ....... ... .. ......... . 274
.................... ...... ....... .... .......... 

16. Prestação de serviços logístico-empresariais ........ .... ................ .. 275 


17. Contratos eletrônicos ................................... ... ................................ . 276 

............... .. ....... .. ... ........... ..... 175 


18. Licença de uso de soflware.. ......................................................... .. .. 279 


.... .... .. ... .. .. ...... .......... ...... 181 

Cap ítulo X - Direito cambiário ............ .. ........ .... ...... .. .. .... .... .... . 283 


individuais e coletivos ...... . 181 

1. T eoria geral dos títulos de crédito ...... ...... .................... .............. .. .. 283 


181 
 2 . Títulos ao portador ................ ...... ............... ............ ...... .. ...... .. ...... ... .. 292 

............ ........... ... .... .. .... ... .. 189 
 .'3. Títulos à ordem ................................................................... ·.. ...... ·.... .. 294 


4. Títulos nominativos .................... .... ... ...... .... .. ....... ..... ..... .... ....... ....... . 298 


193 


. do empresário de- Bibliografia ............ ........ ................ .. ..... . ...... ......... ..... .... ....... 301 

e Falência ....... . .... .... ......... 


e assembleia geral 

............... ........ ....... ...... .. .. ... .. 
 194 


.... ..... .. .... ...... .... ... ......... 197 


193 


9 

 

 




