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Curso/Disciplina: Direito Empresarial – Curso Extensivo 

Aula: 02 – Princípios e Fontes de Direito Empresarial 

Professor(a): Priscila Menezes  

Monitor(a): Milena Sanches 

 

Aula nº. 02 

 

PRINCÍPIOS DO DIREITO EMPRESARIAL 

Os princípios são normas de conduta que servem para nortear a interpretação de outras regras e como fonte 

integradora do Direito quando utilizados para a busca de uma solução equitativa. 

Como exposto na aula introdutória, o Direito Empresarial possui um universo próprio regido por princípios 

explícitos ou implícitos. Assim, nesta aula serão destacados os seguintes princípios:  

a) Princípio da Função Social da Empresa; 

b) Princípio da Preservação da Empresa; 

c) Princípio da Livre Iniciativa; 

d) Princípio da Concorrência; 

e) Princípio da Autonomia Patrimonial; 

f) Princípio da Subsidiariedade ou da Responsabilidade Subsidiária do Sócio; 

g) Princípio do Majoritário; 

h) Princípio do Acionista Minoritário. 

  - PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Fábio Konder Comparato dizia que, embora o princípio da função social da empresa não esteja explicito no 

nosso ordenamento jurídico, este pode ser extraído do princípio constitucional da função social da 

propriedade apresentado nos artigos 5º, XXIII e 170, III, que aduzem: 

“Art.5º (....) 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;” 
 
“Art. 170. 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, observados 
os seguintes princípios: 
(...) 
III - função social da propriedade; ” 

 

 Neste sentido, ao invés de falarmos de propriedade seria realizado paralelo para interpretar como princípio 

social dos meios de produção. 

Uma empresa estará somente sob tutela estatal se cumprir a sua função social.  
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Embora o interesse primeiro do empresário seja o lucro, uma vez que a empresa é constituída e está em 

pleno funcionamento, em sua órbita, passam a fazer parte interesses outros como o dos trabalhadores 

envolvidos, dos concorrentes do empresário, dos consumidores que adquirem os produtos, do meio 

ambiente no qual a atividade está inserida e do fisco quando à tributação inerente à atividade, dentre 

outros. 

Assim, o cumprimento da função social da empresa está relacionado ao respeito às normas, preceitos e 

interesses envolvidos em sua atividade em diversos âmbitos e que transbordam o interesse egoístico de 

lucro do empresário. 

-  PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA 

Este princípio está intrinsecamente ligado ao princípio da função social.  

Para compreendê-lo, mister ter em mente que a empresa é um núcleo que, ao seu redor orbitam vários 

interesses, é necessário proteger esta atividade, como aludido acima. Assim, o que se busca preservar não é 

o empresário, mas a empresa, até porque a atividade empresária pode trocar de titular, mas é do interesse 

manter a sua função. 

Um exemplo apresentado em aula é o Trespasse – alienação de estabelecimento empresarial. Há uma 

sucessão de empresários, de A para B, mas a atividade empresária em si é mantida.  

Na legislação esse princípio é apresentado no artigo 47 da Lei 11.101/05 – Lei de Recuperação e Falência que 

aduz: 

 Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da 
empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

 

A Lei 1101/95 e o instituto da recuperação judicial são grandes exemplos do princípio da preservação da 

empresa ao preverem tentativas de manutenção da atividade empresária enquanto é processada a 

recuperação judicial. 

No mesmo sentido é possível citar, ainda, o art. 50 da mesma Lei, que prevê mais de dez incisos de formas 

de recuperação judicial da empresa, dentre eles o trespasse (já apresentado acima), aumento de capital, 

emissão de valores mobiliários, etc. Eis o que dispõe a norma: 

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, 
dentre outros: 
        I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou 
vincendas; 
        II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária 
integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação 
vigente; 
        III – alteração do controle societário; 
        IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus 
órgãos administrativos; 
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        V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder 
de veto em relação às matérias que o plano especificar; 
        VI – aumento de capital social; 
        VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos 
próprios empregados; 
        VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva; 
        IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de 
garantia própria ou de terceiro; 
        X – constituição de sociedade de credores; 
        XI – venda parcial dos bens; 
        XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo 
como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive 
aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica; 
        XIII – usufruto da empresa; 
        XIV – administração compartilhada; 
        XV – emissão de valores mobiliários; 
        XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos 
créditos, os ativos do devedor. 

 

Outra forma encontrada para conservação da empresa está na interpretação da questão da dissolução 

parcial da sociedade. Anteriormente se houvesse o falecimento de um sócio ou decidisse sair da sociedade, 

esta era extinta. Contudo, com o advento do Código Civil de 2002, a perspectiva modificou ao permitir a 

saída do sócio e a manutenção da estrutura da empresa para continuação de suas atividades. 

Os artigos 1.028, 1.029 e 1.030 abarcam as hipóteses de morte, exercício do direito de retirada e saída de 

sócio respectivamente. In verbis: 

Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: 
I - se o contrato dispuser diferentemente; 
II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; 
III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. 
 
Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da 
sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência 
mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. 
Parágrafo único. Nos trinta dias subseqüentes à notificação, podem os demais sócios optar pela 
dissolução da sociedade. 
 
Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído 
judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento 
de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. 
Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele 
cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026. 

 

Conforme apresentado acima, nessas hipóteses de desligamento do sócio, a sociedade continua existindo a 

depender do interesse dos sócios.  

Outo instituto que visa a preservação da empresa é a desconsideração da personalidade jurídica prevista no 

art. 50 do Código Civil e art. 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor, conforme abaixo: 

Código Civil 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1004
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1026
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Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou 
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público 
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa 
jurídica. 
 
Código de Defesa do Consumidor 
 Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 
detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato 
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada 
quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 
provocados por má administração. 
 

Ao contrário do que é apresentado em provas de concurso, o objetivo da desconsideração da 

personalidade jurídica não é a extinção da sociedade e sim sua manutenção porque a desconsideração da 

personalidade jurídica é casual, episódica. Esta serve para alterar o centro de imputação de 

responsabilidade. A responsabilidade que antes seria imposta à pessoa jurídica, na verdade, será imputada 

aos sócios ou ao administrador pontualmente, casuisticamente. 

Na desconsideração da personalidade jurídica levanta-se o “véu” que separa a pessoa jurídica dos seus 

sócios, para responsabilizar diretamente quem precisa ser responsabilizado. Após, ao recoloca-se “o véu” 

para preservar a existência da pessoa jurídica e sua atividade.  

Desta forma, sobre o princípio da preservação da empresa, embora este somente tenha sido apresentado de 

forma expressa na Lei de Recuperação e Falência de 2005, este, na verdade, já estava presente no Código 

Civil de 2002 bem como no Código de Defesa do Consumidor de 1990, bem como em outros artigos e 

institutos não abordados nesse primeiro momento.  

- PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA.  

O princípio da livre iniciativa está previsto no art. 170, caput da Constituição Federal que dispõe:  

Art. 170. 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, observados 
os seguintes princípios: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 
que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 
1995) 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc06.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc06.htm#art1
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É possível afirmar que o este princípio é primordial para o Direito Empresarial, necessário para a 

garantir, ainda, o princípio da livre concorrência previsto no mesmo art.170, inciso IV da Constituição 

Federal conforme exposto acima. Contudo, importante salientar que este não é absoluto, podendo sofrer 

limitações em sua aplicação por outras normas como as do Direito do Trabalho, Direito Concorrencial, e 

deve ser sistematicamente interpretado.  

Segundo a professora, a livre iniciativa deve ser respeitada se estiver desenvolvendo atividade legal, por 

exemplo, respeitando a função social da empresa. 

 -  PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA  

Conforme exposto acima, o princípio da livre concorrência está previsto no art. 170, inciso IV da Constituição 

Federal que dispõe (mais uma vez):  

Art. 170. 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, observados 
os seguintes princípios: 
(...) 
IV - livre concorrência; 

 

O princípio da livre concorrência gera a oportunidade de abastecimento do mercado com produtos de 

melhor qualidade e preços menores.  

Para garantir a aplicabilidade desse princípio, e ainda, para fazer com que o mercado funcione de forma 

híbrida, há o CADE – Conselho de Administrativo de Defesa da Concorrência – CADE, que tem atribuições 

para atuar de forma preventiva e repressiva sempre que se verificar infração à ordem econômica e a Lei 

12.529/2011 - que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e é a lei mais recente sobre o 

tema. 

 - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL 

Além dos princípios basilares acima apresentados, importante destacar ainda a existência do princípio da 

autonomia patrimonial. 

Toda vez que há a constituição formal da pessoa jurídica, surge uma sociedade ou EIRELI. A sociedade tem 

sócios ou a EIRELI tem o titular. Com o registro há a blindagem que protege os sócios ou o titular da EIRELI, 

do mesmo modo que protege a sociedade constituída como a EIRELI. Assim, as obrigações da sociedade não 

serão estendidas aos sócios e nem a dos sócios é repassada à sociedade.  

O princípio da autonomia patrimonial é um dos grandes avanços do Direito Empresarial porque serve para 

limitar os riscos assumidos quando da atividade empresária e fomentar o exercício da empresa e no Direito 

Empresarial é premissa básica de todo o sistema jurídico que rege a matéria. 

 Mas atenção. Nos mesmos parâmetros analisados anteriormente no que tange ao princípio da preservação 

da empresa, este princípio vem sendo mitigado em outras áreas do Direito como Direito Tributário com 

obrigações tributárias que se estendem aos sócios, Direito do Trabalho por consta da natureza alimentar das 
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verbas salariais (em caso de inadimplemento da empresa), Direito do Consumidor (consumidor 

hipossuficiente que precisa ser protegido). 

 -  PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE OU DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS 

Nas situações em que o sócio responde ilimitadamente -  ou seja, não apenas com as cotas da sociedade, 

mas também como todo o seu patrimônio -  com a sociedade, primeiro a sociedade é acionada a cumprir 

suas obrigações para com seus credores e, somente após, os sócios serão instados a cumpri-la quando a 

sociedade for omissa total ou em parte.  

A premissa é que primeiro o débito deve ser saldado com os bens da sociedade empresária. Na ausência 

destes ou na sua insuficiência, o sócio é acionado para cumprir a obrigação com seu patrimônio pessoal.  

 -  PRINCIPIO DO MAJORITÁRIO 

O Princípio do Majoritário se lastreia na premissa de que as decisões tomadas em âmbito da sociedade 

devem obedecer ao sistema majoritário.  

Não é uma gestão democrática. Tem mais poder de voto que mais investiu na sociedade, quem mais 

disponibilizou capital, mais cotas, mais ações. É pautado na força econômica nas deliberações da sociedade.  

Como exemplos apresentados temos os artigos 1.061 e 1.063, §1º do Código Civil que dispõem:  

Art. 1.061.  A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade 
dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a 
integralização. (grifamos) 
 
Art. 1.063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do 
titular, ou pelo término do prazo se, fixado no contrato ou em ato separado, não houver 
recondução. 
§ 1

o
 Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera 

pela aprovação de titulares de quotas correspondentes, no mínimo, a dois terços do capital social, 
salvo disposição contratual diversa. (grifamos) 

E ainda: 

Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061 e no § 1
o
 do art. 1.063, as deliberações dos sócios 

serão tomadas: 
I - pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos 
nos incisos V e VI do art. 1.071; 
II - pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos 
nos incisos II, III, IV e VIII do art. 1.071; 
III - pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este 
não exigir maioria mais elevada. (grifamos) 

 

Na norma acima, todo o percentual destacado é sobre o Capital Social da sociedade empresária.  

Também o Princípio do Majoritário aparece na Lei 6.404/76 nos artigos 129 e 136, in verbis: 
 
Art. 129. As deliberações da assembléia-geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão 
tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. (grifamos) 
 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1061.
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1063
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1071
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1071
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Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações 
com direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não 
estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação 
sobre:    (grifamos) 
 

E, por fim (mas não exaustivamente) também o princípio está presente na Lei 11.101/2005 – Lei de 

Recuperação e Falência, nos artigos 38 e 42, conforme abaixo: 

Art. 38. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito, ressalvado, nas deliberações 
sobre o plano de recuperação judicial, o disposto no § 2

o
 do art. 45 desta Lei. 

 
Art. 42. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que 
representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia-geral, exceto nas 
deliberações sobre o plano de recuperação judicial nos termos da alínea a do inciso I do caput do 
art. 35 desta Lei, a composição do Comitê de Credores ou forma alternativa de realização do ativo 
nos termos do art. 145 desta Lei. 

 - Atenção 

Nas sociedades cooperativas é aplicado o princípio democrático. Cada cooperado tem apenas um voto - o 

denominado voto por cabeça, voto per capita, também conhecido como “one man one vote” para que um 

cooperado não se sobressaia ao outro.  

 - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO ACIONISTA/SÓCIO MINORITÁRIO 

O princípio do majoritário deve coexistir com a proteção concedida aos minoritários.  

No Código, o princípio de proteção ao minoritário está no artigo 1.007, que dispõe: 

Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção 
das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos 
lucros na proporção da média do valor das quotas. 

 

É nula de pleno direito, de acordo com o art.1.008 do Código Civil, a estipulação contratual que exclua 

qualquer sócio de participar dos lucros e/ou das perdas. A atividade empresarial é atividade de risco 

assumida por todos os sócios na medida de suas participações.  

 

Por seu turno, não diferente está disposto no art.254-A da Lei das Sociedades Anônimas: 

 

Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser 
contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta 
pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da 
companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor 

pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.         
 

 - TAG ALONG: O conceito do Tag Along (nomenclatura estrangeira adotada no país para designar tal 

instituto) está previsto no art. 254 –A da Lei das Sociedades por Ações e que, em síntese, confere direito ao 

minoritário de se retirar da sociedade no mesmo momento em que o sócio majoritário alienar suas ações, 

sendo garantido aos minoritários, de forma obrigatória, a oferta equivalente a 80% do valor pago pelo preço 

da ação alienada pelo majoritário.  
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Exemplo. A é acionista de uma companhia aberta. O acionista controlador B decide vender as suas ações na 

sociedade para C. Sendo C “duvidoso” ou ainda A não concordando com tal transmissão de controle 

acionário ou sendo mesmo desinteressante para A permanecer com suas ações, este pode optar por vender 

suas ações com o valor garantido por lei de, pelo menos, 80% do valor pago por ação do bloco de controle.  

FONTES DE DIREITO EMPRESARIAL 

As fontes são separadas em primárias e secundárias, não sendo, contudo, unanimidade na doutrina quais as 

fontes primárias e secundárias. Será utilizado, portanto, o entendimento majoritário, que as classifica 

conforme quadro abaixo: 

 

 Sentido formal – emanada do processo legislativo 

LEI Sentido material -  que tem conteúdo de Direito Empresarial. 

São exemplos de Lei no sentido material que é o que interessa no Direito Empresarial: o Código Civil, Lei 

Uniforme de Genebra, Lei 11.101/05 – Lei de Falências, etc. 

Considerando o caráter acelerado das relações comerciais, onde novas práticas e atividades surgem com 

maior rapidez que o processo legislativo para a criação de Leis para regulá-las, utilizam-se os costumes, de 

forma secundária de Direito Empresarial. 

Aqui, em relação aos costumes pode ser entendido como práticas consagradas pelo tempo e que se 

tornaram mandatórias no exercício das atividades (ou de determinada atividade). Ex.: Cartão de Crédito 

ainda não regulamentado até hoje.  

Em aula foram citados os artigos 432, 569 e 615 do Código Civil que admitem e aceitam as normas advindas 

dos costumes como fontes de Direito a saber: 

Art. 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o 
proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo 
a recusa. 
 
Art. 569. O locatário é obrigado: 
(...) 
II - a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de ajuste, segundo o 
costume do lugar; 
 
Art. 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o costume do lugar, o dono é 
obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções 
recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza. 
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Ainda em relação ao tema, há o Decreto 1.896 que dispõe que é responsabilidade das Juntas Comerciais de 

cada estado da Federação assentar tais costumes em livro próprio, de ofício ou a requerimento do 

Procurador Geral da Junta ou entidades de classe.  

Os princípios, como tratados acima, servem como fonte de interpretação em caso de lacunas na Lei. Aqui, 

juntamente com os princípios de Direito Empresarial já abordados, somam-se, de forma mais ampla, os 

princípios gerais de Direito. Vetores de integração e interpretação. 40:52 

As fontes geram normas jurídicas. Jurisprudência nem doutrina não são fontes porque não criam normas. 

Em relação à analogia, esta não cria norma jurídica, contudo, serve para que seja aplicada norma existente a 

caso semelhante. Embora parte da doutrina eleja a analogia como fonte secundária do Direito Empresarial, 

no geral não é considerada fonte porque não cria norma. Apenas estende a aplicação de norma existente a 

um caso não regulado.  

 
 
 
 
 

 

 


