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RESUMO 

 

 

 

Pretende-se demonstrar que as modalidades contemporâneas da atividade empresarial, 

caracterizadas pelos grupos de sociedades ( denominação aqui utilizada em sentido lato ),  estão 

em total descompasso em relação ao Direito Comercial vigente, em quase  todos os países. O  

Direito Comercial nas suas origens e no seu desenvolvimento apareceu vinculado à história da 

vida econômica, revelando-se, assim, como o direito do capitalismo:  afirmava-se justamente 

nos costumes dos comerciantes; ampliou-se com o desenvolvimento da economia de crédito,  

contradistinguiu o capitalismo e passou  de Direito autônomo de classe para Direito estatal, com 

a formação das monarquias centralizadas e o mercantilismo; estendeu-se, depois, do comércio 

à indústria; ostentando hoje problemas que são inegavelmente de uma estrutura econômica de 

teor capitalistas. Com o fenômeno da globalização econômica, a atividade empresarial haveria 

de se complexificar extraordinariamente,  assumindo as empresas a estrutura organizacional de 

grupo de sociedades, onde um conjunto de sociedades comerciais, juridicamente autônomas e 

independentes, são vinculadas umas às outras por uma direção econômica unitária. O Direito 

Societário, todavia,  em absoluta oposição ao controle de sociedade por sociedades,  seguiu de 

lá pra cá sobre os pressupostos da sociedade isolada e independente. A patente separação entre 

a realidade e a norma,  além de ensejar uma grave crise nos quadros jurídico-societários, levou 

à dominação do mercado pelo poder empresarial (economia globalizada). Em tal conjuntura, 

conclui-se que a empresa moderna  não é mais um agente econômico ensimesmado em sua 

organização interna, mas sim desenvolve sua atividade de produção no mercado globalizado, 

interagindo continuamente com outros  entes econômicos, o que, consequentemente, exige a 

cooperação multilateral entre estes. Com efeito, tendo em vista que a atividade empresarial 

encontra a própria razão de ser  no mercado mundial, o Direito Comercial ganha  importância 

e sentido absolutamente novos, abrindo-se para uma nova fase de evolução, na qual sua matéria 

é deslocada gradativamente da atividade para o mercado.  

 

 

Palavras-chave: Direito Comercial. Grupo de empresas. Globalização. Cooperação 

multilateral. Ordem jurídica do mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

It is intended to demonstrate that the contemporary modalities of business activity, 

characterized by the groups of societies (denomination used here in broad sense), are in total 

disarray in relation to the Commercial Law in force, in almost all the countries. Commercial 

Law in its origins and its development appeared linked to the history of economic life, thus 

revealing itself as the right of capitalism: it was affirmed precisely in the customs of merchants; 

it expanded with the development of the credit economy, contradicted capitalism and went from 

autonomous class law to state law, with the formation of centralized monarchies and 

mercantilism; he then went on from trade to industry; flaunting today problems that are 

undeniably an economic structure of capitalist content. With the phenomenon of economic 

globalization, business activity would have to be extraordinarily complex, assuming the 

companies the organizational structure of a group of societies, where a set of legally 

autonomous and independent commercial companies are linked to one another by a unitary 

economic direction. Societal law, however, in absolute opposition to the control of society by 

societies, has since followed on the assumptions of the isolated and independent society. The 

patent separation between reality and the norm, besides provoking a serious crisis in the 

juridical-societal frameworks, led to the domination of the market by the entrepreneurial power 

(globalized economy). It is concluded that the modern enterprise is no longer an economic 

agent, ensimmed in its internal organization, but rather develops its production activity in the 

globalized market, interacting continuously with other economic entities, which consequently 

requires multilateral cooperation among them. Indeed, in view of the fact that business activity 

finds its raison d'être in the world market, commercial law gains absolutely new significance 

and meaning, opening itself to a new phase of evolution, in which its matter is gradually 

displaced from activity to market. 

 

 

Keywords: Commercial law. Group of companies. Globalization. Multilateral cooperation.  

Legal order of the market. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

Certamente existiram normas particulares do comércio em cada época, mas um sistema 

de Direito Comercial, em contraposição ao do Direito Civil, tão-somente, surgiu na Idade 

Medieval, em particular com o reerguimento das comunas italianas, dentro dos muros das 

cidades, numa civilização urbana e burguesa, fundada no trabalho livre e no tráfico mercantil. 

Suas origens são, pois, medievais e constituem um reflexo da organização política vigente na 

Europa, desde a queda do Império Romano do Ocidente até o surgimento do Estado Moderno.  

O Direito Comercial foi, antes de mais nada, produto do desenvolvimento 

consuetudinário no meio corporativo; um direito, pois, particular da classe dos comerciantes.  

As exigências econômicas da época demandavam a formação de novos institutos jurídicos que, 

primeiramente elaborados com base numa aliança com o Direito Romano-Canônico, logo 

afirmaram sua independência, consolidando um corpus juris, substancial e internacionalmente 

uniforme no âmbito mercantil, marcando a fase subjetiva do Direito Comercial.  

À medida que a atividade comercial auferiu maior importância econômica – os 

comerciantes mais e mais contratavam com não comerciantes- afirmou-se a competência da 

jurisdição consular mesmo nas relações entre comerciantes e não comerciantes. O Direito 

Comercial, com efeito, constituía o particularismo da classe dos comerciantes, que dispunham 

do seu estatuto profissional, de aplicação não limitada a territórios, cuja consolidação 

progressiva foi transformando o Direito Comercial em um direito objetivo.  

Concluída a formação dos Estados centralizados, instaurou-se, outro período da história 

do Direito Comercial, cujo início é situado nos fins do século XVI. O sistema corporativo 

enfraquece ante a formação do mercado nacional. A indústria, cuja origem provinha de 

comerciantes, incentivada e protegida pelo poder da monarquia, passou a ser desenvolvida fora 

das corporações de ofício. As fontes do Direito Comercial, em sua origem, encontradas na 

autonomia das corporações, foram sucedidas pelas grandes Ordenações, como, por exemplo, a 

de Luís XIV. As normas (privadas) comerciais, forjadas na comercialidade, foram sendo cada 

vez mais aplicadas objetivamente.   

O sistema capitalista, primariamente ligado ao comércio, à economia monetária e à vida 

urbana, serviu de base à instauração do sistema de crédito. Ao mesmo tempo, a criação dos 

papéis comerciais, dos títulos-valores e dos distintos sistemas de contas mercantis completou o 

instrumental à eclosão e ao desenvolvimento da Revolução Industrial.  
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A crise ainda em vigor até os fins do século XVIII chegou ao seu estopim com a 

Revolução Francesa, pronunciando-se o fim de uma estrutura corporativa e repleta de 

privilégios pessoais e a afirmação dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, mais 

tarde juridicamente manifestados no Código Napoleão. Com efeito, embora uma nova ordem 

tenha sido consolidada pela política mercantilista, foi tão-somente com a asserção do ideário 

liberal que a economia do mercado ganhou maior proporção. “Em perspectiva histórica, é no 

Estado Liberal que a crença no mercado é mais enfática, encarada como entidade regida por 

regras próprias, absolutas, cuja expressão mais ampla é metáfora da mão invisível de Adam 

Smith”.1   

O Direito Comercial assumiu-se, categoricamente, como direito legislado e estatal, cuja 

aplicação é determinada, sobretudo, pela qualidade do ato praticado. O antigo particularismo 

do Direito Comercial passou a ser entendido com apoio em determinados atos, em si mesmos 

considerados, que instrumentam e realizam a mediação da liberdade de atuação econômica. 

Afirmava-se, desse modo, um sistema que estabelecia a aplicação das leis mercantis a qualquer 

ato de comércio, independentemente da qualificação de comerciante da pessoa que os 

praticasse.   

Nessa contextura, resta evidente que, numa economia predominantemente rural, artesanal 

e mercantil, como foi até a transição do século XVIII para o XIX, o mercado era 

compreensivelmente concorrencial, constituído por pequenas unidades econômicas, de 

natureza agrária ou artesanal, dotadas de meios financeiros escassos, sem nenhum ou poucos 

trabalhadores, relações comerciais circunscritas, exploradas pelo próprio comerciante 

individual.   

Com evolução do capitalismo industrial, entretanto, tal realidade foi transformada. A 

economia de tipo artesanal e mercantil passou à economia de produção e manufatura em massa. 

O modelo econômico atomístico concorrencial das inúmeras pequenas empresas individuais foi 

substituído, progressivamente, pelo sistema econômico concentracionista das empresas 

coletivas ou societárias. Formavam-se, desta maneira, as grandes empresas monolíticas.  

É exatamente em meio a esse caminho que o foco do Direito Comercial se inclinou do 

ato de comércio para a atividade econômica, organizada pelo empresário ou pela sociedade 

empresária. O ato isoladamente considerado cedeu lugar à atividade, sendo o âmbito de 

incidência do Direito Comercial mais uma vez ampliado, para alcançar atividades antes estavam 

                                                 
1MATIAS, João Luís Nogueira. A função social da empresa e a composição de interesses na sociedade 

limitada. Tese de doutorado em Direito Comercial. – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 26.   
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excluídas do regime mercantil, como, por exemplo, a prestação de serviços e os negócios 

imobiliários.  

Dir-se-ía, desse modo, que o Código Civil Italiano de 1942 consagrou as transformações 

econômicas representadas pela Revolução Industrial, pela concentração de grandes massas em 

centros urbanos e pela Revolução Francesa, encerrando qualquer discussão acerca da matéria 

do Direito Comercial, que há muito circulava entre os atos de comércio objetivos e subjetivos. 

Foi então, justamente, o Código fascista que, ao conceber à empresa a noção de atividade 

organizada dos fatores de produção, deslocou a matéria do Direito Comercial do ato para a 

atividade.  

A dinâmica do sistema econômico-empresarial, entretanto, não parou por aí. A 

concentração econômico-empresarial surgida no final do século XVIII, foi acelerada 

extraordinariamente pelo fenômeno da globalização. A circulação de bens, serviços, capitais e 

tecnologia em escala mundial implica o desenvolvimento econômico; mas também o 

crescimento da concorrência entre as grandes empresas, num mercado mundial, em constante 

mutação, tornando cada vez mais contundente a mobilização de elevadas somas de capital, a 

especialização de funções, a estabilidade e a longevidade.  

A evolução da realidade econômica trazida pela globalização fez surgir, então, outros 

modos de organização da atividade empresarial, destacando-se os grupos de sociedade como a 

única estrutura organizativa capaz de, a um tempo só, acomodar os imperativos de 

diversificação funcional e geográfica impostos pelo novo sistema global, e garantir as 

peculiaridades financeiras, patrimoniais e econômicas da sua organização jurídica e da gestão. 

A atividade empresarial contemporânea assumiu assim, a estrutura de grupo de 

sociedades, pela qual um conjunto de sociedades autônomas, dotadas de personalidade jurídica 

independente, que, todavia, se subordinam, em maior ou menor grau, a uma direção única, de 

modo a perseguir não os proveitos de cada ente, em separado, mas também o interesse do grupo. 

Percebe-se, desse modo, a diversidade jurídica na unidade econômica.  

Com a evolução do sistema econômico no decurso do tempo, seja pelo mero decorrer da 

história humana ou em razão do avanço tecnológico, os grupos de sociedades se tornaram a 

principal técnica de organização da empresa contemporânea, porém, o Direito Societário  

seguiu fundamentado sobre o paradigma da sociedade isolada, dotada de autonomia e isenta da 

influência de uma entidade externa, que permite a responsabilidade limitada. O postulado de 

referência em que se assentam as empresas grupais – o estatuto “ideal” da sociedade isolada e 

autônoma – está em absoluta contradição com aquele que constitui o seu principal traço 

distintivo – o estatuto “real” de sociedade coligada e controlada. Não é de se estranhar, portanto, 
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que a regulação jurídica da empresa plurissocietária tenha se tornado num dos mais 

controversos temas do Direito Comercial. 

A crescente integração do mercado mundial e a complexa interdependência da empresa 

em relação aos seus modos de produção, levam os grupos de sociedades a se manifestarem em 

múltiplos formatos de organização, sem obedecer os limites de cada personalidade jurídica 

participante.   Na prática, as empresas plurissocietárias geralmente atuam em vários países, sem, 

contudo, se responsabilizar pelos danos causados, por suas sociedades subsidiárias, seja aos 

credores, consumidores, trabalhadores, ou até mesmo ao meio ambiente.  

 Tanto é assim que, o número das disputas jurídicas e arbitrais cujo cerne está na 

inadequação do regime geral de responsabilidade é absolutamente exorbitante. Recentemente, 

foi estimado que, apenas na área metropolitana de Nova York, são intentadas duas a três ações 

judiciais por dia nas quais o autor contesta a legitimidade da autonomia de sociedades que 

mantêm relação grupal, e pleiteia a responsabilização da sociedade-dominante pela conduta ou 

débitos das suas respectivas sociedades-dominadas. 2 

Este impasse prenunciado exacerbar-se ainda. Para evitar a exposição ao risco 

empresarial, cada vez mais organizações atuantes em segmentos de mercado perigosos (dirty 

business) ou ainda com elevadas externalidades socioeconômicas – como, um exemplo, a 

indústria nuclear, aeronáutica, farmacêutica, biotecnológica, química, transportadora, e outras 

semelhantes -, optam tipicamente por se organizarem artificialmente, sob a modalidade de 

complexos agregados de sociedades individuais subcapitalizadas.3  

Nesse contexto, o objetivo geral da pesquisa é investigar a dinâmica econômico-

empresarial contemporânea perante o mercado globalizado, buscando apontar a lacuna dos 

quadros jurídicos do Direito Comercial, e assim considerar a necessidade de sua revisão. Em 

virtude da relevância do tema, examinar-se-ão, no essencial, as formas contemporâneas de 

organização da atividade empresarial, caracterizadas pelos grupos de sociedades unificados 

pelo poder de controle interno ou externo, o qual é alocado em diferentes graus de concentração 

e estabilidade aos sócios, administradores, empregados, credores e consumidores.  

Para tanto, a pesquisa será realizada pelo método histórico, em razão de ela ter como 

fundamento a evolução da atividade econômica e do direito que a regula, desde sua origem até 

a contemporaneidade; e também o método indutivo, significando que se parte da análise da 

                                                 
2ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno paradoxo 

regulatório, Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, p. 38.  
3ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno paradoxo 

regulatório, Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, p. 38.  
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atividade econômica-empresarial contemporânea no mercado globalizado para, no remate, 

demonstrar a inadequação do Direito Comercial vigente, e assim, indicar a necessidade de sua 

reformulação. Observa-se, ainda, que a abordagem terá natureza qualitativa e teórica, na medida 

em que visa a conhecer e interpretar a natureza do fenômeno econômico-social, a empresa, 

sustentado em demanda bibliográfica, por meio de livros e periódicos relacionados com a 

empresa e a sua disciplina econômica e jurídica.   

Com o desígnio de expor a insuficiência da legislação comercial em face da atual 

realidade empresária, abrindo assim caminho para buscar fundamentos que conduzam à sua 

superação e aprimoramento, o primeiro capítulo será dedicado à evolução histórica da atividade 

mercantil e seus reflexos no desenvolvimento do Direito Comercial, da sua origem à 

Contemporaneidade.  Isso porque não é possível compreender o Direito Comercial sem uma 

análise das profundas modificações ocasionadas nas sociedades, no decurso do tempo, pelo 

desenvolvimento da atividade mercantil. É preciso assimilar esse processo em suas múltiplas 

dimensões econômica e jurídica; nacional e mundial; libertadora e opressora; destruidora e 

criadora.  São questões indissociáveis.  

No segundo módulo da dissertação, a despeito da complexidade do tema, convém 

esclarecer que a intenção  é  demonstrar a realidade empresarial contemporânea, enfatizando-

se, para tanto, a estrutura organizacional dos grupos de sociedades e suas múltiplas modalidades 

de manifestação de poder de controle na ordem econômica.  Essa escolha diz respeito ao ideal 

entendimento da articulação dos grupos de sociedades, a fim de permitir questionar sua 

perceptibilidade pelo Direito Comercial e a insuficiência do regime de responsabilização dos 

entes envolvidos.  

Nesse sentido, nada obstante a lei brasileira definir como sociedade controladora apenas 

aquela que é titular de direitos de sócio e utilize expressões mais abrangentes, tais como 

sociedade dominante/sociedade dominada ou dependente, ou ainda sociedade-mãe/sociedade-

filha para designar as sociedades integrantes dos grupos em geral, em todas as suas múltiplas 

modalidades de organização, a expressão grupo de sociedades será empregada de modo a 

abranger todas as conformações de associação de empresas, caracterizadas pela diversidade 

jurídica e pela unidade econômica. A legislação brasileira desconsidera as hipóteses de controle 

externo, baseadas em vínculos contratuais, em que os grupos se fundamentam, cada vez com 

maior frequência. 

Isso posto, com o intento de se haver do fenômeno grupal na ordem econômica, e 

sucessivamente avaliar seu descompasso em relação à ordem jurídica, é preciso inicialmente 

averiguar o conceito do grupo de sociedades em sentido lato e sctrito; logo após os seus 
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principais elementos caracterizadores e, depois, as modalidades de organização fática e jurídica 

que podem assumir. Depois disso,  faz-se necessário abordar, especificamente, os grupos não 

fundados na participação de capital, pois deles decorre a principal problemática dos grupos de 

sociedades – a diversidade jurídica na unidade econômica – além de constituírem a maioria dos 

grupos. Por último, será explorado o conceito da direção unitária, vez que se desvela tanto como 

característica da diferenciação dos grupos societários, como elemento de intersecção destes e 

as relações intersocietárias.  

No terceiro capítulo desta pesquisa, na medida em que o Direito constitui uma ciência 

valorativa e finalista, o propósito é confirmar que a transformação da realidade econômica dada 

pelo fenômeno concentracionista-econômico, da qual se infere, em grande medida, a atividade 

empresarial em grupos de sociedades, exige o redimensionamento do Direito Comercial. De tal 

modo, primeiramente, serão identificadas as principais causas de desajuste do Direito 

Comercial em relação à atual realidade empresarial. Contiguamente, se pretende demonstrar a 

estrutura dos grupo societários, pela qual um conjunto de sociedades comerciais, ainda que 

mantendo formalmente a sua autonomia jurídica, subordina-se à direção econômica unitária de 

uma sociedade controladora, colocando em xeque os pilares do Direito Societário vigente, em 

todas as ordens jurídicas contemporâneas.  Por último,  ante a insuficiência dos parâmetros até 

então firmados, serão evidenciados relevantes instrumentos de cooperação entre empresas, que 

servem de medida para a atuação ética da empresas, especialmente, no que diz respeito aos 

direitos humanos, dentre os quais se destacam os ‘Princípios Norteadores de Direitos Humanos 

e Empresas’, elaborados pela Organização das Nações Unidas (ONU), e as Diretrizes da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para empresas 

multinacionais, que consistem em recomendações para uma conduta empresarial responsável 

no contexto global. 

Vem, na sequência, o capítulo de remate, conclusão. 
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1 ATIVIDADE ECONÔMICA, FASES DO DIREITO COMERCIAL E  

CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA CONTEMPORÂNEA  

 

 

 Apesar de nenhuma sociedade houver sobrevivido, em qualquer período, sem alguma 

espécie de economia, nas civilizações antigas não existiu economia de mercado. O sistema 

econômico era acessório ao de teor social, não se revelando tendência à economia de mercado. 

Como bem explica Fábio Comparato, a vida econômica nas sociedades primitivas foi formada 

por um “[...] círculo autossuficiente de produção e serviços em um espaço comunitário, sem 

ligação necessária com nenhuma rede de distribuição organizada”.4  

Nos tempos primitivos, então, se manteve uma economia de troca, sem, contudo, se 

caracterizar, “A propensão do homem de barganhar, permutar e trocar uma coisa pela outra”, 

descrita por Adam Smith. A História e a Etnografia conhecem várias espécies de economia, a 

maioria delas incluindo a instituição de mercado, mas elas não identificam nenhuma economia 

da Idade Antiga que tenha sido controlada e regulada por mercados.5 

Rubens Requião, porém, ao interpretar A República, de Platão, dispôs que, ainda na fase 

primitiva das sociedades, por não se conseguir saciar todas as necessidades com aptidões e 

recursos próprios, as pessoas se aproximaram umas das outras para permutar os produtos 

excedentes do seu trabalho individual. Com efeito, manifestou-se, gradativamente, a economia 

de troca em espécies.6 O modo de troca primário, encontrado no período pré-comercial, surgiu, 

então, de acordo com Waldemar Ferreira, “[...] nos primitivos agrupamentos humanos, em 

consequência do diverso desenvolvimento de cada tribo ou povo, como expressão de seu 

próprio caráter e mercê das diferentes condições de vida [...]”.7 

Com a evolução das civilizações, a mera economia de escambo passou a ser insuficiente, 

nem sempre correspondendo às respectivas carências das diversas sociedades.  O mecanismo 

das trocas em espécie foi se tornando cada vez mais complexo - o que é compreensível, pois, 

“civilizar é multiplicar as necessidades” -, e a economia de troca transmudou para a economia 

de mercado.8 Expresso de outro modo, o produtor deixou de produzir exclusivamente para 

                                                 
4COMPARATO, Fábio Konder. A civilização capitalista: para compreender o mundo em que vivemos. São 

Paulo: Saraiva, 2013, p. 14.  
5POLANYI, Karl. A grande transformação. Tradução de Fanny Wrobel. 2. ed. Rio de Janeiro: Campos, 2000, 

p. 63.  
6REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 26. ed. atual. de Rubens Edmundo Requião. São Paulo: 

Saraiva, v. 1, p. 4. 
7FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1960, v. 1, p. 14. 
8FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1960, v. 1, pp. 17-18. 
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suprir suas necessidades, não visando mais apenas ao imediato transpasse de sua mercadoria 

excedente em troca da que lhe faltava. De fato, “Passou a produzir para vender, adquirindo 

moeda, para aplicá-la como capital em novo ciclo de produção. O produtor especializa-se numa 

só linha de produção, para a qual se considera hábil ou que melhor proveito lhe proporciona”.9 

A migração da troca in natura para a compra e venda induziu à prática do comércio em sentido 

estrito, fixando novo período – o comercial.10 

A navegação marítima conduziu a Civilização Fenícia à prática comercial.11 As diversas 

colônias criadas no litoral do Mediterrâneo - dentre as quais, Grécia, Itália, Sardenha, África e 

Espanha, em especial, a ilha grega de Rodes - se transformaram em entrepostos comerciais12, 

repercutindo no desenvolvimento das leis marítimas; sem, todavia, conceber ainda “[...] um 

direito autônomo, com princípios, normas e institutos sistematizados, voltado à regulamentação 

da atividade mercantil.”13 O comércio alcançou elevado nível de desenvolvimento na Grécia, 

acumulando-se preceitos tanto acerca do comércio terrestre como do marítimo. Os metecos 

exerceram de modo intenso a profissão do comércio e do artesanato, levando ao 

aperfeiçoamento das leis marítimas da ilha de Rodes, criação dos bancos, formação das 

primeiras sociedades comerciais, nomeadamente, a sociedade em comandita.14 

Os romanos receberam dos gregos suas normas e institutos comerciais, mas também o 

ideal de participação política que marcou o período helenístico. Segundo Maria de Fátima Sá e 

Bruno Naves, “Tanto em Roma, quanto na Grécia, o ócio era condição necessária ao homem 

livre. Assim, o comércio e os ofícios manuais eram tarefas marginalizadas e a participação 

política exaltada”.15  

 Em outras palavras, tal qual a civilização grega, o povo romano julgava o trabalho 

manual um ofício de escravos, ou seja, indigno para os homens livres.  Por essa razão, aliás, a 

Civilização Romana manteve sua organização social estruturada eminentemente em torno da 

                                                 
9REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 26. ed. atual. de Rubens Edmundo Requião. São Paulo: 

Saraiva, v. 1, p. 4. 
10FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1960, v. 1, pp. 17-18. 
11RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Comercial ou Direito Empresarial? Notas sobre a evolução histórica 

do ius mercatorum. Disponível em: <www.agu.gov.br/page/download/index/id/540558>. Acesso em: 17 fev. 

2018.  
12“Os entrepostos eram locais onde se depositavam as mercadorias enquanto aguardavam a sua venda, expedição 

ou pagamento de direitos alfandegários. Em casos especiais os entrepostos dispunham de instalações próprias para 

o transbordo de mercadorias importadas ou para o seu armazenamento, enquanto aguardavam pela reexportação 

ou pelo despacho para consumo”. (GOMES, Carlos. Antecedentes do capitalismo. Disponível em: 

<http://www.eumed.net/libros-gratis/2008a/372/index.htm>. Acesso em: 03 mar. 2.018). 
13RODRIGUES, Frederico Viana. Autonomia do Direito de Empresa no novo Código Civil. In: VIANA, Frederico 

Rodrigues (coord.). Direito de Empresa no novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 15.  
14FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1960, v. 1, pp. 32-33. 
15NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; SÁ, Maria de Fátima Freire. Direitos da Personalidade. Belo Horizonte: 

Arraes, 2017, p. 92.   

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/540558
http://www.eumed.net/libros-gratis/2008a/372/index.htm
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propriedade e da atividade rural, enquanto a profissão mercantil era praticada pelos 

estrangeiros, os quais, assistidos por um praetor peregrinus, se submetiam ao jus            

gentium.16 17 18 

Parece acertado dizer, assim, que a civilização romana desenvolveu muitas e distintas 

espécies de transações comerciais, mas não elaborou um Direito peculiar a tais relações 

comerciais, que fosse distinto do Direito Civil. Essa constatação é uma demonstração de que, 

muito embora em Roma tenha sido exercido tráfico comercial crescente, não se teve ali ainda 

um direito comercial propriamente dito. A rigor, somente nas sociedades em que vigorou 

sistematização específica de normas mercantis, cuja função exclusiva fosse regular a atividade 

de mercado, é que foi concebido um direito mercantil em sentido próprio.19 

Waldemar Ferreira, fazendo menção a Lorenzo Benito, ratifica esse entendimento: “O 

meio social, em que se produziu – a civilização romana, não era o mais propício para o 

conhecimento das leis econômicas, em que se baseia direito de povo dedicado às artes da paz e 

que vive do trabalho.” Desse modo, “[...] o mundo romano não foi, nem podia ser, comercial.  

Os únicos fatores do problema econômico, que o ocuparam, foram os da produção e do 

                                                 
16FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1960, v. 1, p. 34. 
17REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 26. ed. atual. de Rubens Edmundo Requião. São Paulo: 

Saraiva, v. 1, pp. 8-9. 
18“Em Roma os jurisconsultos nunca pensaram em separar doutrinariamente o Direito Comercial do resto do 

Direito Privado. Ne m mesmo termo técnico existe designando o comércio. "Negotiatio" significa ou 

exclusivamente o comércio por atacado ou uma operação isolada (equivalente ao "tékne" grego). O vocábulo 

"mercatura" refere-se ao comércio de mercadorias em sentido estrito. E m tempo algum, ao contrário da Idade 

Média, se fala, entre os Romanos, do "Jus Mercatorum" (ou "Mercatorium"); eles nunca distinguem o ato de 

comércio do ato jurídico civil. — Por que? [...]Os romanos tiveram grandes jurisconsultos: e no entanto a 

autonomia, entre eles, do direito comercial, não chegou nem mesmo a esboçar-se. Por isso não tem sentido em 

Direito Romano a questão relativa à natureza do ato de comércio. [...] E m resumo, observa HUVELIN, as ideias 

de THALLER se consubstanciam nas duas proposições seguintes: 1 — U m direito comercial diferenciado, 

encontra sua fonte no direito corporativo dos comerciantes; faltando corporações de comércio não há direito 

comercial diferenciado. Esta primeira proposição parece mui contestável a HUVELIN: O direito comercial das 

nações modernas sofreu por certo a influência do direito interno das corporações, sobretudo quanto à organização 

corporativa dos comerciantes com jurisdições comerciais e registros do comércio em certas legislações. Ele não 

nasceu, porém, do direito interno das corporações, sendo, como é, direito inter-corporativo, nascido no mercado 

em consequência da prática das trocas e estas encontram na corporação apenas parte de sua razão de ser. A 

verdadeira causa das trocas se encontra nas relações de uma corporação com outra, nas relações entre o membro 

da corporação e o estranho à mesma. Na Idade Média "jus mercatorum" ou "jus mercati" é o Direito Internacional 

ou inter corporativo do mercado. 2 — E m Roma não existiram corporações mercantis ou pelo menos elas só 

tardiamente apareceram para atenderem às necessidades administrativas e fiscais; tal fato se explica pelo direito 

comum dar aos comerciantes todas as garantias e liberdades necessárias. Esta última afirmação parece também 

inexata a HUVELIN, o qual nota: desde os mais antigos tempos existiram em Roma corporações mercantis vivendo 

em regime de liberdade. Durante o Império podem elas ter adquirido o caráter originariamente desconhecido de 

órgãos fiscais e administrativos. [...]Seja como for se, e m verdade, não existe e m Rom a ramo jurídico próprio 

das instituições comerciais existem por certo instituições de direito privado tendendo a satisfazer às necessidades 

interiores das transações comerciais. (CORRÊIA, Alexandre A. de Castro. Existiu, em Roma, Direito 

Comercial? Disponível em: <http://www.journals.usp.br/rfdusp/article/download/66604/69214/>. Acesso em: 10 

out. 2018).  
19GALGANO, Francesco. História do Direito Comercial. Trad. de João Espírito Santo. Lisboa: Coimbra, 1995, 

p. 26.  

http://www.journals.usp.br/rfdusp/article/download/66604/69214/
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consumo. Ficaram fora do seu alcance, por incompreendê-los, os refere à circulação da     

riqueza [...].”20 

  Com a invasão dos bárbaros e a queda do Império Romano no Ocidente, no entanto, foi 

inaugurada a Idade Média, caracterizando-se o sistema feudal de produção. Com base no poder 

político descentralizado e economia fragmentada, o uso da moeda como instrumento de troca 

permaneceu escasso, os meios de transporte insuficientes e os excessos das produções trocados 

em feiras para suprir as necessidades recíprocas.21 22  

A economia autossuficiente dos feudos manteve-se até os fins do século X, 

interrompendo, por mais ou menos cinco séculos, o crescimento do capitalismo mercantil.23 

Como bem explica Fábio Comparato, no início da Alta Idade Média Europeia, reforçou-se “[...] 

ao máximo as características marcantes das civilizações indo-europeias, notadamente a vida 

rural. As cidades romanas praticamente desapareceram, o que significou a abolição dos antigos 

mercados locais e dos comerciantes profissionais”.24 Ademais, a chegada dos árabes à Península 

Ibérica25 provocou o bloqueio do Mediterrâneo, principal rota de transporte para o comércio, 

de modo a impossibilitar definitivamente o desenvolvimento do mercado. Consequentemente, 

a economia agrícola foi cada vez mais sobressaltada, e a maioria da população vivia no campo 

rural em busca de sua subsistência. Nesse período, então, “[...] os povos europeus se 

concentraram em si mesmos, abandonando todo contato com outras civilizações. Subsistiram, 

em pontos isolados e sem comunicação regular entre si, cidades episcopais e castelos feudais”.26 

A economia exclusivamente feudal prevaleceu até o início da Baixa Idade Média.  A 

reabertura das vias comerciais do Mediterrâneo, do norte e do sul da Europa, motivou a 

                                                 
20FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1960, v. 1, p. 11.  
21SIMONSEN, Roberto C. História econômica do Brasil: 1500-1820. Brasília: Senado Federal, 2005, p. 40.  
22Dentre os grupos bárbaros, se destacam os povos Germanos, de origem indo-europeia, que habitavam a Europa 

Ocidental, cujas principais nações eram os vigiados, ostrogodos, vândalos, bretões, saxões, francos etc. Os 

Eslavos, provenientes da Europa Oriental e da Ásia, que compreendiam os russos, tchecos, poloneses, sérvios, 

entre outros. E os Tártaro-mongóis, de origem asiática, que eram, por sua vez, formados pelas tribos dos hunos, 

turcos, búlgaros etc. (HISTÓRIADOMUNDO. Os Reinos Bárbaros. Disponível em: 

<https://historiadomundo.uol.com.br/idade-media/povos-barbaros.htm>. Acesso em: 03 mar. 2018.) 
23LISBOA, Roberto Senise. Novo Código Civil e suas perspectivas perante a constitucionalização do Direito. In: 

BITTAR, Eduardo C. B. (Org.). História do Direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 2008, p. 432. 
24COMPARATO, Fábio Konder. A civilização capitalista: para compreender o mundo em que vivemos. São 

Paulo: Saraiva, 2013, pp. 83 e 145.  
25“A Península Ibérica é uma zona geográfica do hemisfério norte que está situada na parte mais ocidental do 

continente europeu, na região do sudoeste, sendo o Cabo da Roca em Portugal o seu ponto mais extremo. [...] 

Hoje, a Península Ibérica está conformada pelos países de Espanha, que ocupa a maior parte do espaço peninsular; 

Portugal, localizado no oeste; o Principado de Andorra, entre Espanha e França, ao norte da Península; a Alta 

Cerdanha, região sul francesa; e finalmente o Gibraltar que pertence ao estado britânico”. 

(HISTÓRIADEPORTUGAL.INFO. História de Portugal. Disponível em: 

<http://www.historiadeportugal.info/peninsula-iberica/>. Acesso em: 01 mar. 2018) 
26COMPARATO, Fábio Konder. A civilização capitalista: para compreender o mundo em que vivemos. São 

Paulo: Saraiva, 2013, p. 83. 

https://historiadomundo.uol.com.br/idade-media/povos-barbaros.htm
http://www.historiadeportugal.info/peninsula-iberica/
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migração do campo para as cidades e, com isso, se formaram centros de consumo, troca e 

produção industrial.27   Desde então, houve grande avanço na atividade comercial e no 

artesanato, instaurando-se outra fase de desenvolvimento econômico na Europa ocidental28, que 

será analisada a seguir, juntamente com a evolução do Direito Comercial.  

 

1.1 Direito Comercial dos comerciantes , dos atos de comércio e da empresa  

 

A experiência histórica revela que toda economia, até mesmo uma economia socialista 

ou comunista e, por certo, a economia de mercado, se sustenta em um elemento coercitivo para 

pôr em prática suas ordenações. Com o surgimento da atividade de mercado, esta coerção, 

inicialmente empunhada pelas corporações, e mais tarde pelo Estado, deixou de ser considerada 

mera atuação econômica e se tornou um meio para lhe assegurar, consubstanciando o próprio 

Direito Comercial.29 30 

O Direito Comercial, contudo, não é posto em relação às exigências técnicas de maneira 

imutável, mas sim obedece a experiência social, econômica e jurídica. Assim, gradativamente, 

altera suas normas para acompanhar as mudanças inerentes à vida em sociedade de cada época. 

Nesse sentido, Tullio Ascarelli dispõe que, “[...] o direito não obedece no seu desenvolvimento 

a preordenadas simetrias sistematizadas, mas às necessidades e às consciências dos homens, 

cujas relações regula, no ordenamento da convivência social”.31 

Por efetivo, as fases do Direito Comercial são incompreensíveis, quando não 

contextualizadas à história, mas, sobretudo, à prática de mercado de cada época. Nessa 

perspectiva, o direito comercial se dedica à organização dos mercados, assumindo conteúdo e 

significados diferentes, de acordo com as exigências de cada momento; e é consoante essa 

                                                 
27TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário. 8. ed. São Paulo: 

Atlas, 2017, v. 1, p. 4. 
28CORDEIRO, António Menezes. Tratado de Direito Civil. 4. ed. Coimbra: Almedina, v. I, p. 276.  
29WEBER, Max. História Geral da Economia. São Paulo: Centauro, 2006, pp 9-10. 
30 Segundo Paula A. Forgioni, com quem se concorda, “No Brasil, alguns acreditam que as expressões direito 

mercantil, direito comercial e direito empresarial assumiriam significados diversos. O direito mercantil designaria 

a matéria em sua primeira fase, ligada à disciplina da atividade dos mercadores medievais; direito comercial estaria 

relacionado ao segundo período, em que os atos de comércio definem os limites da disciplina, e, por fim, o direito 

empresarial seria o nome atualmente correto, porque é o centro do debate. Contudo, essa distinção é estéril, pois 

as três expressões são sinônimas. Em todas as fases de sua evolução, esse ramo especial do direito sempre 

disciplinou a atividade dos agentes econômicos encarregados da geração de riqueza, fossem eles chamados 

mercadores, comerciantes ou empresários. O traço diferenciador dessa área do direito, e que identifica seus 

protagonistas, sempre foi o marcado escopo de lucro”. (FORGIONI, Paula A. A evolução do Direito Comercial 

brasileiro: da mercancia ao mercado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 13). 
31ASCARELLI, Tullio. O desenvolvimento histórico do Direito Comercial e o significado da unificação do Direito 

Privado. Trad. de Fábio Konder Comparato. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 

pp. 237-252, ano XXXVII, n. 114, abril-jun./1999, p. 241. 



21 

 

compreensão que se justifica o soerguimento desse Direito, surgido como produto do 

desenvolvimento consuetudinário no meio corporativo, e delineado sobre a qualidade dos 

comerciantes. Mais tarde, em decorrência da formação das monarquias centralizadas, 

consagrou-se acerca dos atos de comércio no Código Napoleão, passando, por conseguinte, a 

atrair a indústria para o âmbito do Direito Comercial, circunscrevendo-se, assim, à teoria das 

empresas, que tem como objetivo disciplinar a atividade organizada de produção.32 

Daí o fato de que a transformação pela qual passou (e ainda passa) o Direito Comercial 

não poder ser sintetizada de maneira simples. Esse Direito, antes de tudo, está diretamente 

relacionado à complexidade econômica, social e política da coletividade, implicando alterações 

paradigmáticas em todo o sistema jurídico, as quais, por último, conceberam a empresa como 

atividade econômica organizada.33 

Com escopo na matéria de comércio, proceder-se-á no exame da atividade mercantil e da 

sua disciplina jurídica, em linha de evolução histórica das sociedades, todavia, sem obedecer 

ordem de sequência linear. Isso porque, como já expresso,  apesar de qualquer atividade 

econômica, e consequentemente, também, prática mercantil, acompanhar as transformações 

pelas quais perpassam as sociedades, nem sempre ( ou praticamente nunca) o direito que lhes 

regula segue em mesmo passo. Assim sendo, tende-se, aqui e acolá, à cinesia de indas e vindas 

na experiência social, econômica e política das sociedades.34 

 

1.1.1 Primeira fase do Direito Comercial: dos comerciantes  

 

Por volta dos séculos XI e XII, com o recomeço da navegação mediterrânea e conquista 

dos territórios sarracenos, tudo começou a mudar.35 As guerras fronteiriças contra os 

                                                 
32ASCARELLI, Tullio. O desenvolvimento histórico do Direito Comercial e o significado da unificação do Direito 

privado. Trad. de Fábio Konder Comparato. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 

pp. 237-252, ano XXXVII, n. 114, abril-jun./1999, pp. 241-244. 
33FORGIONI, Paula A. A evolução do Direito Comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016, pp. 93-94. 
34Não obstante neste ponto do trabalho o desenvolvimento do Direito Comercial seja traçado com base na matéria 

de comércio, não se desconhece que este também é estudado sob o enfoque da empresa. Mais importante do que 

isso, é o fato de que, segundo Paula A. Forgioni: “Os tratadistas do direito comercial, empregando o método 

indutivo de análise da realidade, concordam que ele nasce da prática dos mercados. Seja no estudo da matéria de 

comércio, seja no da empresa, partem dos fatos para chegar à disciplina jurídica, sem maiores digressões sobre o 

funcionamento do sistema na sua completude”. (FORGIONI, Paula A. A evolução do Direito Comercial 

brasileiro: da mercancia ao mercado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.13).  
35Sarraceno é nome de derivação árabe. Tem como sinonímia na língua portuguesa o povo nômade pré-islâmico, 

habitantes do deserto entre a Síria e a Arábia. Na Idade Média designou às populações mulçumanas do Oriente, da 

África e da Espanha. Está relacionada aos árabes e aos mouros. Mouro, palavra derivada do latim, designava os 

povos que habitavam a Mauritânia (África). (HISTÓRIAESPETACULAR. Os mouros. Disponível em:  

<Historiaespetacular.blogspot.com/2011/12/os-mouros.htm>. Acesso em: 09 mar. 2018).  
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mulçumanos no Mediterrâneo e as tribos da Europa Oriental, dignificadas pelo nome de 

Cruzadas, impulsionaram o comércio. Os mercadores acompanhavam os europeus que 

atravessavam o continente para arrebatar a Terra Prometida aos mulçumanos36, fornecendo-

lhes suprimentos, tais como alimentos e roupas, durante todo o percurso. Esses europeus, por 

sua vez, retornavam do Ocidente com hábitos refinados, cobiçando novos produtos, criando 

outro segmento no mercado.37 

As Cruzadas propiciaram deslocamentos para regiões longínquas, pondo em contato 

civilizações ocidentais e orientais, renovando, assim, o movimento do comércio. As permutas 

entre mercados distantes fomentaram o grande comércio, especialmente, em Gênova, Pisa, 

Florença e Veneza.38 Nesse sentido, José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu: 

 

 

 O certo he que Marselha, Genova, Piza, Vezeza, e outras Cidades marítimas da Italia, 

tendo a indisputável gloria de haverem introduzido, e adiantado as Sciencias, e Artes 

no paiz, depois da ruina do Imperio Romano, e invasão dos bárbaros, tambem 

cultivarão com ardor o Commercio do Mediterraneo, e o exercerão com maior 

atividade, que algum outro povo; principalmente por ocasião da famosa guerra dos 

Cruzados, fornecendo ao princípio os transportes, e o mais necessario para a 

sustentação das tropas destinadas à conquista da Terra Santa. Depois, aproveitando-

se das avantagens da sua situação, não menos que dos erros, e enercia das outras 

Nações, distrahid-as, e arruinadas com as continuas guerras, em brebevierão a abarcar 

o Commercio do Oriente, e o Occidente, sendo os seus Negociantes os Armadores, 

Commissarios, e Banqueiros universais da Europa.39 

 

 

 

Nesse meio-tempo, os negociantes, industriais, e artesãos, bem como tantos outros que 

identificaram interesses comuns, se organizaram em corporações, a fim de proteger seus 

interesses. Essas se constrangiam a ríspida disciplina, regulando por si mesmas o interesse 

próprio e o de seus membros. Assumiram funções que eram, em regra, exercidas pelo Estado, 

instituindo aos seus sócios contribuições, taxas, impostos, pedágios, donativos, multas.40 41 

                                                 
36A terra prometida era descrita em termos de extensão territorial como indo do Egito ao rio Eufrates, o que hoje 

compreende os territórios do Estado de Israel, Palestina, Cisjordânia, Sul da Síria e Sul do Líbano.  
37HUBERMAN. Leo. História da Riqueza do Homem: do feudalismo ao século XXI. Trad. de Waltensir Dutra. 

22. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013, pp. 14-15.  
38HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1.995, p. 47.  
39LISBOA, José da Silva. Princípios de Direito Mercantil e Leis de Marinha. 6. ed. Lisboa: Impressão Regia, 

1963, p. 7.  
40FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1960, v. 1, pp. 39-40.  
41E a história do direito societário, como parte do direito comercial, inicia-se com as Cruzadas e com o 

desenvolvimento dos centros comerciais na Itália, em Flandres (França e Bélgica) e na Alemanha, pois é neste 

momento que a figura do comerciante individual passa a ter relevo (CORREIA, Miguel J. A. Pupo. Direito 

Comercial. 8. ed.  Coimbra: Coimbra, 2003, p. 17). 
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Essas corporações então elaboraram normas, por via consuetudinária ou por meio de seus 

organismos, regulamentando suas profissões e interesses comuns42, ou seja, para a 

uniformização do seu exercício profissional, desenvolveram normas jurídicas consuetudinárias, 

“[...] ditadas pela própria natureza das coisas e dos acontecimentos ora num, ora noutro lugar, 

em tais ou quais portos da bacia do Mediterrâneo”.43 

Os costumes comerciais que predominaram a esse tempo, ao lado dos estatutos, foram 

sistematizados, denotando algumas dessas compilações autoridade quase legislativa, dentre os 

quais se destacam: o Constitutum usus, de Pisa, de 1161; a tabula amalfitana, de Amalfi, de 

1131; o Consulato del mare, compilação espanhola do século XIV; os jugements ou rôles 

d’Oleron, das cidades francesas; e as leis e costumes de Wisby, cidade norte da ilha Gottland, 

na Suécia. Com efeito, tais leis, mais tarde, resultaram nas Ordenanças da Hansa Teutônica, 

compilação publicada em Lubeck em 1592, que constituiu o regulamento náutico das cidades 

marítimas do Norte, que ficaram muito conhecidas em razão da Liga Hanseática.44 

A Aliança Hanseática, confederação de cidades comerciantes criada na Alemanha, tinha 

por objetivo elevar o comércio. Foi formada, nos séculos XII e XIII, por algumas cidades sobre 

o Báltico, Lucbeck, Bremen, Hamburgo. Mais tarde, aderiram a essa confederação as cidades 

de Rouen, Saint-Malô, Bordeaux, Bayonne, Marseille, Barcelona, Sevilha, Cádiz, Londres, 

Lisboa, Anvers, Dort, Amsterdan, Bruges, Rotterdam, Ostende, Dunkerque, Messina, Livorno 

e Nápoles. A fim de evitar os entraves impostos ao desenvolvimento do comércio pelo governo 

feudal, regulavam-se por princípios universais do Direito das Gentes. Em seu apogeu, século 

XV, dominou soberanamente no Báltico e no Mar do Norte, e obteve privilégios em diversos 

Estados da Europa, como, proteção para o comércio, abolição do albinágio e do confisco dos 

bens naufragados.45 

A exemplo da aliança alemã, uma das mais importantes associações desse período, as 

corporações, regra geral, estruturaram suas normas a fim de evitar a concorrência, assegurando, 

com isso, o monopólio. Assim, além de apenas seus membros estarem autorizados a 

desenvolver a atividade comercial, sendo estes submetidos a um período de experiência, vários 

exames e pagamento de taxas; de acordo com Paula Forgioni, as corporações, muita vez, para 

controlar a oferta dos produtos, “[...] limitavam expressamente a capacidade de produção de 

                                                 
42CORDEIRO, António Menezes. Tratado de Direito Civil. 4. ed. Coimbra: Almedina, v. I, p. 276.  
43FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1960, v. 1, p. 20.  
44MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial brasileiro. Atual. de Roberto Carvalho 

de Mendonça. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos S/A, 1957, v. 1, pp. 57-58.  
45MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial brasileiro. Atual. de Roberto Carvalho 

de Mendonça. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos S/A, 1957, v. 1, p. 58.  
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seus membros, controlando o número de operários e instrumentos de trabalho ou ainda a quota 

de matéria-prima que poderia ser adquirida. Inclui-se, nessa categoria, a vedação de importação 

de insumos”.46 

De fato, as corporações realizavam uma política de proteção aos seus associados, mas, ao 

mesmo tempo, queriam assegurar, de modo permanente, igualdade entre estes, e, por isso, 

estabeleceram regulamentos que limitavam a concorrência. Daí resultou, dentre outras regras, 

a fixação do número de operários, especialmente aprendizes, que os cooperados podiam 

contratar; controle da qualidade matéria-prima, técnica de exploração, confecção dos produtos 

e dos tipos de instrumentos utilizados. Além disso, ainda regulavam o regime econômico de 

exploração, estabelecendo limitação de capital para que, dentro da corporação, não se 

formassem grupos de empresários, que pudessem exercer domínio sobre os demais mestres; 

proibia que os artífices e os comerciantes trabalhassem por conta de outros mestres, reduzindo, 

assim, a distribuição de produtos; como alhures expresso por Paula Forgioni, controlavam as 

condições de compra e venda de matérias-primas; e impediam o regime preferencial de venda, 

controlando os preços dos produtos no mercado. Por fim, realizavam política externa de 

monopólio, condicionando o exercício da atividade comercial ou industrial à associação em 

cooperativas.47 

Os estatutos dos comerciantes eram aplicados pelos tribunais consulares, haja vista que 

as corporações instituíram justiça própria, que tinha como chefe um cônsul. Os cônsules 

exerceram inicialmente apenas funções administrativas e disciplinares entre os membros das 

suas respectivas associações. Mais tarde, todavia, se investiram de poder normativo, 

desenvolvendo, inclusive, institutos jurídicos comerciais.48 

É fato que, com o crescimento do comércio, a indústria também se expandiu. A produção 

de tecelagem e a carpintaria, que antes eram feitas pelos membros da própria família, 

exclusivamente para atender as próprias necessidades, passaram a ser produzidas em excedente 

para serem vendidas no mercado, provindo, assim, profissões isoladas. Os artesões, como, 

açougueiros, padeiros e fabricantes de velas, deslocaram-se para as cidades e começaram a 

produzir para o comércio.49 A indústria, decerto, era uma pequena oficina, formada por um 

mestre empregador, que trabalhava lado a lado com os ajudantes. O mestre artesão produzia e 

comercializava a própria mercadoria. Como bem explica Leo Huberman, “Numa parede da 

                                                 
46FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 47-48. 
47WEBER, Max. História Geral da Economia. São Paulo: Centauro, 2006, pp.144-146. 
48FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1960, v. 1, p. 46.  
49HUBERMAN. Leo. História da Riqueza do Homem: do feudalismo ao século XXI. Tradução de Waltensir 

Dutra. 22. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013, p. 4. 
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oficina costumava haver uma janela aberta para a rua, onde penduravam os artigos à venda, a 

qual se realizava na própria oficina”.50 

O sistema de produção em oficinas, de qualquer modo, chegou a ter um desenvolvimento 

considerável na economia da Idade Medieval. Os comerciantes criavam suas empresas, com 

capital próprio, e mantinham trabalhadores servis, artesãos, para as tarefas manuais.51 Em 

efeito, ao comerciante cabia a organização do capital e do trabalho necessários ao 

desenvolvimento do negócio, razão pela qual assumia integralmente seus riscos, conquanto, a 

empresa mercantil subsistisse por curtos espaços de tempos, se extinguindo, em regra, com o 

falecimento do comerciante.52 

O crescimento das transações comerciais exigiu proteção jurídica especial, aparecendo as 

sociedades em comandita e em nome coletivo. O primeir formato de companhia foi constituída 

de modo ocasional, com base no contrato de commenda. A grande divulgação da commenda no 

comércio marítimo do Mediterrâneo concorreu para a criação de empresas permanentes de 

exploração.53 Já a segunda apareceu ante a exigência de continuidade do negócio, após a morte 

do titular da casa de comércio.54 

O comércio não parou de evoluir por aí.  Ao contrário, em meados do século XV, as 

transformações de ordem intelectual, política e geográfica assinalaram o início da Modernidade. 

A estagnação econômica medieval cedeu espaço à dinâmica imposta pelo mercantilismo. A 

ideia de riqueza como finalidade última de vida substituiu as preocupações, até então, quase 

que exclusivamente de ordem espiritual, despertando convicções de bem-estar, consumo e luxo. 

A economia deixou de se subordinar à moral, ressoando o pensamento materialista.55 O 

comércio cresceu a passos largos, e aumentou tanto que transformou toda a vida da Idade 

Média.56 

O fim do século XV foi marcado também por grandes descobertas marítimas.  Em 1.487, 

Bartolomeu Dias dobrou o cabo das Tormentas; em 1.492, Colombo desembarcou em 

Guanaani; em 1.499, Vasco da Gama conquistou as Índias; em 1.500, Cabral chegou ao Brasil; 

em 1.514 Magalhães perseguem pela primeira vez uma viagem de circunavegação; de 1.519 a 

                                                 
50HUBERMAN. Leo. História da Riqueza do Homem: do feudalismo ao século XXI. Tradução de Waltensir 

Dutra. 22. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013, p. 42. 
51WEBER, Max. História Geral da Economia. São Paulo: Centauro, 2006, pp.126-128. 
52MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário: poder de controle e grupos de 

sociedade. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 52.  
53 WEBER, Max. História Geral da Economia. São Paulo: Centauro, 2006, p. 218.  
54MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário: poder de controle e grupos de 

sociedade. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, pp. 53-54 
55HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1.995, pp. 59-60. 
56HUBERMAN. Leo. História da Riqueza do Homem: do feudalismo ao século XXI. Tradução de Waltensir 

Dutra. 22. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013, p. 14. 
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1.521, Cortez alcançou o México; em 1531 Francesco Pizarro apoderou-se do reinado dos incas 

e da Cordilheira dos Andes; e, dentre outras, em 1534, Jacques Cartier entrou na emborcadura 

de Saint-Laurent. Assim, os centros comerciais, localizados até então somente no Mediterrâneo, 

desenvolveram-se pelo Atlântico e no mar do Norte – Londres, Amsterdã, Bordéus e Lisboa. 

Destarte, a vida econômica rompeu os limites nacionais.57 

De fato, as operações comerciais foram incrementadas. Com a descoberta do Novo 

Mundo e da via marítima para as índias pelo cabo da Boa Esperança, as expedições marítimas 

estenderam-se da Itália a outros países, como, Espanha e Portugal, Inglaterra, Holanda e 

França.58 Conforme José da Silva Lisboa, “Com os tempos, quando a descoberta da America, 

e da passagem ás Indias Orientaes pelo Cabo da Boa esperança abrio hum campo vasto ao 

Commercio, todas as Nações da Europa se esforçarão á porfia em tirar toda a utilidade, que as 

suas circunstancias lhes permitirão”.59 

Os interesses comerciais e a expansão colonial levaram à constituição das companhias 

coloniais. Para mobilizar elevadas quantias de capital necessárias à conquista do Novo Mundo 

e do Oriente, os comerciantes e investidores associados aos Estados europeus que se formavam 

criaram as companhias colônias. Em 1602, foi fundada na Holanda a primeira dessas 

companhias, a Companhia das Índias Orientais; e daí por adiante se estabeleceram tantas outras, 

em inúmeros países - como, Inglaterra, França, Espanha e Portugal –, “[...] sempre com o 

objetivo de realizar empreendimentos coletivos, concedidos à sociedade como monopólio, de 

interesse vital para o Estado que as criara”.60 

Em oportuno, observa-se que, no primeiro momento, as companhias eram criadas 

exclusivamente por meio de lei especial, a qual definia suas principais características, sua 

maneira de funcionamento e objeto, em face de um objetivo político específico, tal como a 

colonização de um território, ou a exploração de determinados recursos naturais. Essa fase, 

então, foi denominada como do privilégio.61 

                                                 
57HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1.995, pp. 62-64. 
58MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial brasileiro. Atual. por Roberto 

Carvalho de Mendonça. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos S/A, 1957, v. 1, p. 56.  
59LISBOA, José da Silva. Princípios de Direito Mercantil e Leis de Marinha. 6. ed. Lisboa: Impressão Regia, 

1963, p. 7.  
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MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário: poder de controle e grupos de 

sociedade. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, pp. 55-56.  
61 Para definir as três etapas históricas de desenvolvimento das sociedades anônimas, Rubens Requião identifica 

as fases do privilégio, da autorização e da liberdade. Na primeira, a criação das companhias era um privilégio 

concedido pelo Estado; no segundo instante, nos moldes do Código Napoleão, passou-se do regime da carta 

individual de constituição para o da autorização; por último, com reconhecimento do regime de plena liberdade, a 

sociedade anônima transformou-se, regra geral, técnica de organização da empresa (REQUIÃO, Rubens. Curso 

de Direito Comercial. 26. ed. atual. de Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, v. 1, pp. 5-6) 
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As grandes descobertas propiciaram o comércio internacional. As feiras e mercados eram 

realizados em França e na Itália, além de outros países, encontrando-se comerciantes das mais 

diversas procedências, que, por seu turno, articulavam Direito Comum, originário dos usos e 

costumes mercantis.62 Em razão disso, as corporações de comerciantes ampliaram sua 

autoridade e jurisdição, ressaltando, de um lado, tendência usurpadora de classes, e do outro, 

confiança, que os cônsules conquistaram pelo senso prático, sua equidade, seu processo 

sumário.63 Como bem explica Túlio Ascarelli, as normas desenvolvidas nas feiras e aplicadas 

pelos tribunais da justiça consular, conceberam “[...] um corpus juris substancial e 

internacionalmente uniforme no âmbito mercantil e que encontra no seu internacionalismo nova 

razão de vida e de autonomia”.64 

A elaboração de tais normas, em princípio, italianas, restou invariável no âmbito 

internacional, sem obedecer os limites geográficos de cada sociedade, criando-se, segundo 

Waldemar Ferreira, um “[...] mecanismo que compreendeu grande cópia de atos e de contratos, 

[...] cujo funcionamento se regulou por preceitos de Direito Consuetudinário, universalizados 

pelo tráfico internacional do comércio marítimo ou terrestre”.65 

As normas estatutárias, que até então tinham caráter exclusivamente objetivo, assumiram 

também aspecto subjetivo, ampliando-se sua aplicação em ultrapasse à esfera da corporação. 

Não era mais necessário fazer parte das corporações para se submeter à jurisdição comercial, 

bastava então o efetivo exercício do comércio. Ocorre que, não obstante essa tendência de 

expansão, esse direito comum, criado pelas corporações, continuou a ter como núcleo central, 

unicamente, os comerciantes. Em verdade, alargou-se somente quanto ao modo pelo qual se 

determinava a qualidade de comerciante, uma vez que não dependia mais da matrícula na 

corporação.66 De qualquer modo, a elaboração do Direito Comercial decorreu de particular 

jurisdição, produto do desenvolvimento consuetudinário no meio corporativo, dentro de uma 

esfera de autonomia, aplicado, de início, apenas aos próprios comerciantes, por meio de critério 

subjetivo.67 

                                                 
62FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1960, v. 1, pp. 41-42. 
63MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial brasileiro. Atual. de Roberto Carvalho 

de Mendonça. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos S/A, 1957, v. 1, p. 56.  
64ASCARELLI, Tullio. O desenvolvimento histórico do Direito Comercial e o significado da unificação do Direito 

Privado. Tradução de Fábio Konder Comparato. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, pp. 237-252, ano XXXVII, n. 114, abril-jun./1999, pp. 238-239. 
65FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1960, v. 1, pp. 20-21. 
66MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial brasileiro. Atual. de Roberto Carvalho 

de Mendonça. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos S/A, 1957, v. 1, pp. 56-57.  
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Privado. Tradução de Fábio Konder Comparato. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, pp. 237-252, ano XXXVII, n. 114, abril-jun./1999, p. 238. 
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Consolidou-se um direito comum, que, apesar de ter sido criado espontaneamente pelos 

próprios comerciantes, significando que não foi imposto por nenhuma autoridade, era 

obedecido pelo consenso como se o tivesse sido, vigorando de modo universal. Caracterizou-

se, portanto, como direito dos mercadores, que, de acordo com Waldemar Ferreira, era o direito 

“[...] dos que com uns e outros convencionavam. Não teve sua fonte em legislação nacional. 

Desenvolveu-se e aplicou-se onde existiram mercatores, sem ser deste ou daquele país: suas 

origens foram puramente econômicas. Foi o jus mercatorum”.68 

O Direito Comercial não é, desse modo, uma criação exclusivamente teórica. É oriundo 

da prática consuetudinária dos comerciantes, distanciando-se dos desenvolvimentos puramente 

teóricos ou morais, indiferentes à realidade. Esse direito, desde sua gênese, esteve vinculado às 

estruturas econômicas e sociais, favorecendo seu caráter funcional em prejuízo de uma 

perspectiva essencialista, voltada à natureza dos institutos jurídicos.69 Isso significa que, o 

Direito Comercial se vincula diretamente ao mercado, arranjando a dinâmica estabelecida entre 

os mercadores. Como bem explica Paula Forgioni, parte-se “[...] dos fatos para chegar a 

disciplina jurídica do mercado, sem maiores digressões sobre o funcionamento do sistema na 

sua completude”.70 

 

1.1.2 Segunda fase do Direito Comercial: dos atos de comércio 

 

 

Com o surgimento da política mercantilista, a agricultura foi preterida à indústria. A 

produção industrial, além de ser mais certa e também regular, possuía produto com valor 

específico maior do que as mercadorias agrícolas. Os mercantilistas, porém, não abandonaram 

a agricultura. Na verdade, instaurou-se um sentimento complexo de solidariedade, entre a 

produção agrícola e a industrial, em prol do progresso econômico ocidental moderno, só que 

aquela foi posta a serviço desta.71 

Na Inglaterra, desenvolveu-se a indústria lanígera, decorrendo daí a transformação dos 

pastos comunais em pradarias para o gado, período conhecido como enclosure.72 Nessa  fase 

                                                 
68FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1960, v. 1, pp. 40-41. 
69MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário: poder de controle e grupos de 

sociedade. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, pp. 24 e 51.  
70FORGIONI, Paula A. A evolução do Direito Comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016, pp. 13-14. 
71HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1995, pp. 69-70. 
72Os senhores feudais, que se consideravam titulares do domínio direto dos pastos comunais, despejaram os 

camponeses, ou com estes firmaram contratos, em virtude dos quais se converteram em colonos, para se dedicarem 

a uma economia pecuária intensiva. Com isso, a maioria dos camponeses migrou para as cidades, contribuindo, de 
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da Revolução Britânica, a indústria algodoeira expandiu-se em ritmo acelerado. O servo e o 

homem foram substituídos pelo “operador” ou “braço”. O trabalho na indústria impôs 

regularidade e disciplina. A indústria trouxe consigo “[...] a tirania do relógio, a máquina que 

regula o tempo [...]”. Formou-se, assim, a classe operária, o proletariado. 73 

Em França, entrementes, o rei francês gastou alguns milhões de libras, a fim de estimular 

a dinastia e as classes mais elevadas da sociedade à criação das indústrias, que passou a 

produzir, fora o chocolate e o café, rendas, meias e tintas de anil no século XVI; roupa branca 

de fina qualidade, sombrinhas, gobelinos, porcelana e tecidos estampados no século XVII; e 

artigos de tapeçaria no século XVIII. Francisco I, por sua vez, fundou a fábrica de armas St. 

Étienne e a de tapetes de Fontainebleau, instituindo uma série de manufactures royales 

privilegiadas, especialmente, produtos para a guerra e o luxo. De um lado, o exército se 

transformou em um dos principais consumidores dos produtos da indústria têxtil, haja vista que 

fornecia seus uniformes; e da indústria siderúrgica, que era responsável pela fabricação de fuzis 

e canhões.  Por outro, as classes abastadas em atenção às suas necessidades suntuárias.74 

O crescimento econômico promovido pelo mercantilismo veio acompanhado de ásperas 

medidas intervencionistas, que caracterizaram a política de monopólio. O comércio era 

praticado diretamente no formato de monopólios, vinculados pelos poderes públicos ao 

pagamento de determinados prêmios, ou seja, as indústrias e oficinas da época precisavam de 

uma concessão real para exercer sua atividade. A política econômica estatal significou a 

transferência do interesse de lucro capitalista para a política. O Estado procedeu como se 

estivesse única e exclusivamente integrado por empresários capitalistas, incrementando, 

diretamente, o Erário, e, indiretamente, a capacidade tributária da população.75 

O mesmo Estado que havia liberado o comércio dos limites nacionais foi chamado a lidar 

com o monopólio das corporações, e se assim não tivesse sido, se teria incorrido em grande 

risco de cessar por completo a economia de mercado. Neste momento, porém, a regulamentação 

da vida econômica foi realizada em escala nacional.76 A exemplo disso, a Nação Inglesa 

desenvolveu as próprias leis, a fim de regulamentar a atividade mercantil, e não foram inferiores 

a alguma outra nação.   

                                                 
um lado, para a formação da classe operária, por outro, uma massa de desempregados que passou a viver de modo 

miserável (WEBER, Max. História Geral da Economia. São Paulo: Centauro, 2006, p. 99). 
73HOBSBAWM, Eric J.  Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. Tradução de Donaldson Magalhães 

Gaschagen. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 75-76. 
74WEBER, Max. História Geral da Economia. São Paulo: Centauro, 2006, pp. 170-172.  
75WEBER, Max. História Geral da Economia. São Paulo: Centauro, 2006, pp. 315-317. 
76POLANYI, Karl. A grande transformação. Tradução de Fanny Wrobel. 2. ed. Rio de Janeiro: Campos, 2000, 

p. 87.  
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Assim explica, muito bem, José da Silva Lisboa:  

 

A Nação Ingleza que a tantos respeitos se tem distinguido em todo o gênero de 

producções literárias, não he inferior nesta parte a alguma outra Nação. Tendo o 

Ministro Britanico, primeiro que os mais Governos da Europa, considerado o 

Commercio como huma das principaes bases da opulencia nacional e força do Estado, 

havendo já de remota epoca lançado os fundamentos desta grandeza, e superioridade 

naval, que ora se observa, nada omittio que pudesse dar extensão, e facilidade as 

emprezas mercantis; e por tanto não he maravilha que hum povo tão industrioso 

adoptasse, desde muito tempo, a prática do Seguro, que veio depois a constituir no 

paiz hum dos mais importantes ramos do seu Commercio; de sorte que nenhuma 

Nação possa nesta parte pertender competencia.77 

 

 

Resultou daí, em 1622, a primeira sistematização do Direito Comercial inglês, 

apresentada pela obra de Malynes, que, inclusive, pôde ser comparada, em sua elaboração 

jurídica, à de Straca, embora desta se diferencie no que diz respeito às considerações 

econômicas.78  

A monarquia francesa, por sua vez, em razão de suas dificuldades financeiras, delegou a 

gestão do seu reinado à competência burguesa. Nomeou, como seu ministro de Estado, Jean-

Baptiste Colbert, que, ao mesmo tempo, estimulou o mercantilismo e adotou prática de 

intervenção estatal na economia, tal como antes faziam as corporações de ofício.79 Como bem 

dispõe Túlio Ascarelli, “[...] a autoridade régia, preocupada com a formação de um mercado 

nacional e enciumada com a autonomia das várias ordens profissionais”, instaurou o período 

legislativo. As fontes do Direito Comercial, em sua origem, encontradas na autonomia das 

corporações, foram sucedidas pelas ordenações instituídas por Luís XIV, as quais passaram a 

fazer parte do Direito Comum.80 

Nesse interstício, prosperaram as Ordenações de 1.673, referindo-se ao comércio da terra, 

então conhecidas como Código de Savary ou Code Marchan. Regulava este, segundo Fran 

Martins, [...] as atividades dos negociantes, mercadores, aprendizes, agentes de bancos e 

corretores, livros de comércio, sociedades, letra de câmbio, notas promissórias, prisão por 

dívidas, moratórias, caução de bens, falências, bancarrotas e jurisdição comercial”. Pouco 
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depois, em 1.681, foram promulgadas as Ordenações do comércio marítimo, as quais, apesar 

de terem tido menor repercussão do que as anteriores, serviram de fundamento, mais tarde, ao 

Código Napoleônico, regulando, dentre outras matérias, a polícia dos portos.81 Não obstante, 

as Ordenações de 1.673 e 1.681, com o tempo, se tornaram insuficientes ao progresso da riqueza 

móvel, ao acréscimo da fortuna pública e privada, à expansão da atividade mercantil. Destarte, 

embora Luís XIV tivesse a intenção de reformar essas Ordenações, isso coube a Napoleão.82 

A Idade Moderna, acima de tudo, foi a era da codificação do Direito Privado e da 

mediação do Estado na regulação de todas as relações sociais. O antigo particularismo jurídico 

se representou em maneiras mudadas. O Direito Comercial passou a ser expressado por meio 

dos códigos de comércio, tornando-se, assim, autônomo do Direito Civil. Isso, pois, em 

consonância com as mutáveis exigências do comércio, era um direito mais fácil e mais 

rapidamente emendável em contraposição à caracterização do Direito Civil, aberto às 

exigências de uniformidade internacional.83 

Surgiu, no entanto, rígida reação à política mercantilista em decorrências dos seus 

excessos. O controle demasiado do mercado, exercido pelas corporações e pelo poder estatal, 

estimulou a luta pela ausência total de comando. Os comerciantes reivindicavam parte dos 

lucros das companhias monopolizadoras, pois queriam também aproveitar as oportunidades 

proporcionadas pela expansão da indústria e do comércio.  Como bem suscita Leo Huberman, 

os comerciantes “Sabiam o poder que lhes dava o capital e desejavam exercê-lo livremente. 

Estavam cansados do “podem fazer isso, não podem fazer aquilo”. Estavam fartos das “Leis 

contra...Imposto sobre...Prêmios para...” Queriam comércio livre”.84 Os mercadores não 

estavam satisfeitos com as restrições impostas pelo mercantilismo, queriam liberdade para 

negociar.  

Nesse sentido, eis excerto de Joseph Tucker, ao combater a política mercantilista dos 

monopólios da Inglaterra, em 1.749:  

 

Nossos monopólios, companhias públicas e companhias por ações são um prejuízo e 

destruição para o comércio livre...Toda a Nação sofre em seu comércio, e fica privada 

do comércio com mais de três quartos do Globo, para enriquecer alguns diretores 

ambiciosos. Eles se enriquecem dessa forma, ao posso que a população se torna pobre. 

[...] Nossa condenada política e o ciúme natural do comércio e das manufaturas da 
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Irlanda é outro enorme empecilho à expansão do nosso comércio. Se a Irlanda 

enriquecer, que acontecerá? A Inglaterra também será rica, e a França mais pobre. A 

lã, que agora é contrabandeada da Irlanda para a França e ali manufaturada, e mandada 

ao mercado para competir com o nosso produto, será manufaturada na Irlanda. As 

rendas das propriedades dos senhores irlandeses aumentarão, e o dinheiro encontrará, 

sem demora, o caminho da Inglaterra.85 

 

 

 

Em 1.776, ano das revoltas, dois grandes acontecimentos mudaram o rumo da história. 

Primeiro, Adam Smith publicou A Riqueza das Nações, insuflando o mundo contra a política 

mercantilista; contra as restrições, regulamentações e contenções impostas por esta. Segundo, 

os estadunidenses se insurgiram contra o colonialismo mercantilista da Inglaterra, declarando 

sua independência.86 

Precisamente em 1.789, eclodiu a Revolução Industrial Francesa. A negação às restrições 

mercantilistas surgiu de modo mais ríspido em França, pois, como já expresso, o governo 

francês exerceu controle exacerbado sobre a indústria, cerceando sua atividade a uma rede de 

regulamentos, que determinavam exatamente o que se podia e não podia produzir. As regras e 

regulamentos das corporações em vigor já restringiam por demais a produção industrial. A 

situação foi agravada, porém, com a edição dos regulamentos governamentais, que foram ainda 

mais prejudicais à produção industrial.87   

O controle excessivo do poder estatal estimulou um movimento pela ausência absoluta 

de regras, bem traduzido por Turgot, ministro das Finanças de França, ao se referir ao 

comerciante francês, chamado Gournay, que foi um dos protagonistas da Revolução: 

 

 

Espantou-se ele ao verificar que um cidadão não podia fazer nem vender nada sem ter 

comprado o direito disso, conseguindo, por alto preço, sua admissão numa 

corporação...Nem havia imaginado que um reino onde a ordem de sucessão fora 

estabelecida apelas pela tradição...o governo teria condescendido em regulamentar, 

por leis expressas, o comprimento e a largura de cada peça de tecido, o número de fios 

de que deve ser formada, e consagrar com o selo da legislatura quatro volumes in 

quarto cheios desses detalhes importantes, bem como baixar numerosas leis ditadas 

pelo espírito monopolista. Não o surpreendeu menos ver o governo ocupar-se da 

regulamentação do preço de cada mercadoria, proibindo um tipo de indústria com a 

finalidade de fazer florescer outro...e julgar que assegurava a abundância do cereal, 
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tornando a situação do agricultor mais incerta e desgraçada do que a de todos os outros 

cidadãos.88 

 

 

Em todo caso, foram os burgueses que provocaram a Revolução Francesa e mais 

obtiveram vantagens dela. A crescente classe média queria acabar, de uma vez por todas, os 

regulamentos, restrições e contenções do comércio e indústria, a concessão de monopólios e 

privilégios a um pequeno grupo, os entraves ao progresso criados pelas corporações, a 

distribuição desigual dos impostos, a minuciosa fiscalização dos funcionários governamentais 

e o crescente volume da dívida governamental.89 

Nesse contexto, o Código Napoleão foi promulgado. Finda a Revolução, a burguesia 

vitoriosa, a fim de que seu poder político correspondesse, respectivamente, ao poder econômico 

que já havia conquistado, elaborou o Código com regras que beneficiavam a si própria. Assim, 

Leo Huberman dispõe que a codificação francesa, elaborado “[...] pela a burguesia e para a 

burguesia [...], autorizou, sobretudo, o desenvolvimento do livre mercado”.90   

O Código francês surgiu no momento em que o comércio se encontrava vulnerável às 

descobertas científicas e à rapidez dos meios de comunicações, e, oportunamente, substanciou 

as relações jurídicas incertas por meio da concretização das velhas normas do Direito 

consuetudinário. Alcançou, assim, popularidade propícia e influência decisiva em toda a 

legislação mercantil, tornando-se um padrão, reproduzido, imitado, ou adaptado no Velho e no 

Novo Mundo.91 

Foi em França, com efeito, que, pela primeira vez, o Direito Comercial apareceu 

codificado, em substituição às compilações anteriores. O Código de Napoleão alargou 

consideravelmente a matéria do Direito Comercial, atraindo, segundo J. X. Carvalho de 

Mendonça, “[...] muitos atos da vida econômica e jurídica que, em razão da sua excepcional 

natureza, exigiam facilidade de prova, prescrição breve, rapidez processual e competência 

técnica dos juízes, elementos que se tornaram característicos daquele direito”.92 
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A segunda fase do Direito Comercial erigiu juntamente com as alterações impostas pela 

Revolução Industrial francesa. Foi nessa condição que as leis corporativas, até então aplicadas 

exclusivamente aos comerciantes, alcançaram por completo os não comerciantes. A sistemática 

jurídica eminentemente subjetiva adquiriu caráter objetivo, concretizando os atos de comércio 

como matéria do Direito Comercial.93  

À medida que o Código Napoleão considerou como atos de comércio todos os atos 

relacionados à atividade comercial, desvinculou também aplicação das suas normas da 

qualificação do sujeito do negócio.94  Como bem explica Francesco Galgano, o Code de 

Commerce, de 1807, considerou como ato de comércio qualquer aquisição de mercadorias cujo 

escopo fosse a revenda, ou seja, acaso a mercadoria in natura fosse elaborada ou beneficiada 

para sua posterior comercialização, os atos de comércio seriam caracterizados também tanto no 

exercício das empresas de manufatura como das empresas de construção.95  

Uma vez que a empresa foi consagrada como um dos atos de comércio no Código 

Napoleão, ela permitiu que o direito comercial se desvinculasse da noção econômica cujo cariz 

estava demarcado na palavra commercium, importando, mais uma vez, na expansão do Direito 

Comercial. O conceito de empresa não cabia na concepção do ato isolado, mas sim em um 

conjunto de atos coordenados, ou seja, uma atividade. Segundo Lorenzo Mossa acentuou, “[...] 

uma série de atos objetivos está incrustada na empresa. A natureza mercantil reside na utilidade 

da ordem comercial. É a categoria mais ampla e mais elástica”.96 

Os atos de comércio, porém, nunca corresponderam satisfatoriamente à realidade da 

época. Até mesmo a teoria do jurista italiano Alfredo Rocco, a mais aceita dentre os juristas, 

que definia os atos de comércio como aqueles intrínsecos, acessórios ou conexos à 

intermediação, não abarcou todo o conjunto de relações jurídicas submetidas à disciplina do 

direito comercial, deixando de considerar uma série de outras atividades econômicas tão 

importantes quanto a mercancia.97 98 
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Foi então nesta fase que o Direito Comercial surgiu no Brasil. A Corte Portuguesa, ao 

chegar ao território brasileiro, adotou desde logo medidas para fomentar o desenvolvimento da 

economia, como, a liberação do comércio marítimo; a criação da Real Junta do Comércio, 

Agricultura, Fábricas e Navegação; e organização da primeira instituição bancária nacional.99  

Depreende-se, entretanto, que as atividades comerciais foram reguladas por normas 

eminentemente portuguesas, e as companhias brasileiras constituídas ainda em regime 

privilegiado. Em troca de benesses, eram criadas por meio de carta real, sendo exemplos disso 

“[...] a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, fundada por ordem do marquês de Pombal, e o 

Banco do Brasil S.A., fundado por ordem do rei D. João VI, em 1808, quando se encontrava no 

Rio de Janeiro”.100  

Com efeito, somente quando a disciplina jurídica do Code de Commerce francês de 1807, 

que reconheceu a flexibilização das exigências para a criação da sociedade anônima, foi 

recepcionada pelo Código Comercial de 1850, o regime privilegiado evolui para a fase de 

autorização Brasil. 101 Aliás, com a promulgação do Código Comercial, em 25 de junho de 

1850, é que passou a existir um direito comercial brasileiro propriamente dito. Foi, assim, 

definido como disciplina jurídica reguladora dos atos de comércio, dos direitos e obrigações 

das pessoas que exerciam profissão mercantil, e de seus auxiliares. De um modo geral, criou-

se uma espécie de sistema misto, subjetivo e objetivo, que regulava os atos de comércio 

praticados por profissionais ou não profissionais. Com isso, o sistema jurídico foi ampliado 

para fora das fronteiras da indústria comercial.102 

Recepcionou-se a teoria dos atos de comércio do Código Francês de 1807, sem, contudo, 

especificar os atos de comércio.103 Em realidade, José da Silva Lisboa não definiu a matéria do 
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grupos de sociedade. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, pp. 58-59). 
102 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial brasileiro. Atual. de Roberto 

Carvalho de Mendonça. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos S/A, 1957, v. 1, p. 16.  
103Art. 4º, CC/1850. Ninguém é reputado comerciante para efeito de gozar da proteção que este Código liberaliza 

em favor do comércio, sem que se tenha matriculado em algum dos Tribunais do Comércio do Império, e faça da 

mercancia profissão habitual (artigo nº 9); Art. 9º, CC/1850. O exercício efetivo de comércio para todos os efeitos 

legais presume-se começar desde a data da publicação da matrícula. 
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Direito Comercial, restringiu-se a lhe circunscrever à atividade de intermediação e 

especulação.104 Embora com ênfase no desenvolvimento do comércio e da indústria, suas 

preocupações se voltavam, antes de tudo, à constituição de uma economia nacional. Assim 

como Adam Smith, Cairu era um liberal, e, em vista disso, argumentava que, “[...] o homem, 

quando livre e responsável pela sua atividade econômica, está nas melhores condições para 

conduzir essa atividade de forma mais consentânea com os seus interesses, constituindo a soma 

dos interesses individuais a riqueza das nações”, o que justifica a ampliação do Direito 

Comercial brasileiro.105 

Foi, então, o Regulamento n. 737, também de 1.850, que delineou a matéria do Direito 

Comercial, consagrando-se a noção de empresa sobre os atos de mercancia em sentido             

amplo - ou seja, os que dissessem respeito às empresas de fábricas, de comissões, de depósitos, 

de expedições, consignação e transporte de mercadorias, de espetáculos públicos.106 107 108 De 

qualquer modo, tanto a entreprise em França, como a empresa no Brasil, constituíam “[...] o 

instrumento da atividade mercantil ou industrial: o magasin, como a loja; o fonds de commerce, 

como o estabelecimento comercial; a usine, como a fábrica etc”.109 

 

 

1.1.3 Terceira fase do Direito Comercial: teoria da empresa 

 

Desde logo, os efeitos do novo sistema econômico e da separação dos poderes do Estado 

refletiram em diversos outros países europeus, em especial na Itália. Para conter os abusos do 

                                                 
104FORGIONI, Paula A. A evolução do Direito Comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016, p. 36.  
105HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1995, p. 148. 
106Art. 19 do Regulamento 737: “Considera-se mercancia: § 1.  A compra e venda ou troca de efeitos móveis, ou 

semoventes para os vender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufacturados, ou para alugar o seu 

uso; §2. As operações de cambio, banco, e corretagem; §3. As emprezas de fábricas; de comissões; de depósitos; 

de expedição, consignação, e transporte de mercadorias; de espetáculos públicos; § 4. Os seguros, fretamento, 

risco, e quaisquer conrtractos relativos ao commercio marítimo; §5. A armação e expedição de navios”. 
107BULGARELLI, Waldirio. Sociedades Comerciais: sociedades civis e sociedades cooperativas; empresas e 

estabelecimento comercial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 297.  
108Nesse  período, destacam-se os seguintes direcionamentos doutrinários no Brasil: “[...] o direito comercial tem 

seu principal foco na atividade de intermediação, embora a indústria integre seu objeto; a influência da doutrina 

estrangeira é sensível, destacando-se de Thaller, Vidari, Endemann e, principalmente, Vivante; a concepção 

econômica propagada por Vivante, de empresa como ente organizador dos fatores de produção, é quase que 

unanimente incorporada pela doutrina ao comentar o art. 19 do Regulamento 737; os autores, ao interpretar o art. 

4º do Código Comercial e o Regulamento 737, consolidam o direito comercial como o direito dos comerciantes, 

que disciplinam também os atos de comércio; por fim, conforme as conclusões de Ernesto Leme, a história do 

Direito Comercial no Brasil se divide em três fases – a de José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu (1756-1835); 

a de José Xavier de Carvalho de Mendonça (1861-1930); e a de Waldemar Martins Ferreira (1885-1964)” 

(FORGIONI, Paula A. A evolução do Direito Comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016, p. 42). 
109FERREIRA, Waldemar. A elaboração do conceito de empresa para extensão do âmbito do Direito Comercial. 

Revista Forense, pp. 35-42, v. 158, ano 52, fascículo 621 e 622, abril/mar., 1955, p. 37.  
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absolutismo, advieram múltiplas publicações legislativas, dentre elas o Código das Duas-

Sicílias com o título Leggi di eccezione per gli del commercio (1819); o Regolamento provisório 

di commercio para os Estados Pontifícios (1821); e o Código de Sardena (1842). Com a 

proclamação da Unidade Italiana no Congresso de Turim (1861), surgiu a ideia da unificação 

das leis comerciais, e, subsequentemente, o Código Comercial italiano, Código Albertino, foi 

promulgado.110 

Observa-se, porém, que o sistema jurídico de um modo geral só começou a ser 

verdadeiramente readequado mais tarde. Isso porque, muito embora tenha emergido novo 

sistema econômico e a consequente mudança na estrutura econômica da empresa, a liberdade 

de constituição das sociedades por ações tão somente foi reconhecida, pela primeira vez, por 

volta de 1867 na legislação francesa, e somente depois disso em tantos outros países, entre os 

quais Portugal (1867), Espanha (1869), Alemanha (1870), Itália (1882)111 112, para então se 

transformar “[...] em instrumento geral da economia privada”.113 

Cabe expressar que o Código Comercial italiano de 1882 além de ter admitido 

expressamente o regime de plena liberdade da constituição da sociedade anônima, superou a 

fronteira dos negócios imobiliários e considerou todas as transações bilaterais como  atividade 

de mercancia, sendo até mesmo os  atos com fito de consumo reputados como atos comerciais. 

Os institutos comerciais típicos - tais como a sociedade anônima, seguros e cambiais -  

tornaram-se de aplicação geral, o que significa que perderam  particularidade e passaram a se 

sujeitar a qualquer que fosse sua utilização.114 

Foi sobretudo, porém, o Código Comercial da Alemanha, de 1897, que seguiu 

expressamente orientação oposta ao Código Napoleão e, mudou a ênfase do Direito Comercial 

                                                 
110MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial brasileiro. Atual. de Roberto Carvalho 

de Mendonça. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos S/A, 1957, v. 1, p. 63.  
111ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedade: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 38.  
112Segundo Eduardo Secchi Munhoz, “Os Estados norte-americanos foram pioneiros, ao admitir a criação de 

companhias independentemente de lei especial, ou de autorização administrativa (fase da liberdade). Em 1811, o 

Estado de Nova York promulgou lei admitindo a livre constituição de corporations nos princípios setores da 

indústria, desde que o capital não excedesse US$ 100 mil e a duração fosse limitada a 20 anos, regime que passou 

a ser adotada por inúmeros outros Estados, em evolução que se completou ao final da década de 1870. Na 

Inglaterra, o regime de liberação para a criação das corporations se inicia em 1844, na França, em 1867, quando 

foi promulgada a lei que introduziu uma completa disciplina para a sociedade anônima, constituindo o ponto de 

partida da evolução legislativa do instituto na Europa e na América Latina. No Brasil, o regime da liberdade na 

constituição das sociedades anônimas foi instituído com a Lei n. 3.150, de 1882” (MUNHOZ, Eduardo Secchi. 

Empresa contemporânea e Direito Societário: poder de controle e grupos de sociedade. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2002, p. 59). 
113MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário: poder de controle e grupos de 

sociedade. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 59.  
114ASCARELLI, Tullio. O desenvolvimento histórico do Direito Comercial e o significado da unificação do 

Direito Privado. Tradução de Fábio Konder Comparato. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, pp. 237-252, ano XXXVII, n. 114, abril-jun./1999, pp. 241-242. 
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do ato de comércio para a empresa, dispondo que eram atos de comércio “[...] todos os atos 

praticados pelo comerciante relativos à sua atividade  comercial”.115 116 Essa definição do 

Código alemão foi a base para a concepção de que os atos de comércio apenas tinham relevância 

quando vinculados a exploração empresarial, superando-se assim a percepção isolada dos atos 

de comércio e do comerciante, aflorando apropriadamente a figura da empresa no sentido da 

atividade econômica organizada, bem como do seu agente, o empresário.117 118 

Depois de quase meio século da promulgação do Código alemão, ainda na tentativa de 

contemporizar a superação da teoria dos atos de comércio, o conceito da empresa moderna foi 

positivado na Itália, sob a ênfase do modelo econômico fascista. Uma vez que a empresa foi 

identificada como instrumento do dirigismo estatal, seus interesses passaram a ser conformados 

à ordem pública e, ao mesmo tempo, condicionados aos ditames do corporativismo para servir 

à nação.119 

Há de se notar, portanto o fato de que, apesar de o Estado Liberal ter evoluído no sentido 

de uma nítida separação de poderes, o capitalista industrial também trouxe consigo imperativos 

econômicos, administrativos, comerciais e financeiros, os quais levaram o Executivo 

gradativamente, a exercer funções típicas dos demais poderes, permitindo que o governo 

assumisse um papel simultaneamente controlador, diretivo, coordenador, indutor e 

planejador.120 Conforme Karl Polanyi, no início do Estado Moderno “[...] apresentou-se não 

apenas explosão legislativa que repelia as regulamentações restritivas, mas também um 

aumento enorme das funções administrativas do estado, dotado agora de uma burocracia central 

capaz de executar as tarefas estabelecidas pelos adeptos do liberalismo”.121 

Nesse contexto, parece autêntico que o Código Civil italiano de 1942 tenha situado a 

empresa e sua disciplina no centro do sistema jurídico. Para reafirmar os direitos do Estado, a 

empresa foi concebida em duas dimensões, uma instrumental e outra funcional. A primeira 

                                                 
115REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 26. ed. atual. de Rubens Edmundo Requião. São Paulo: 
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116MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial brasileiro. Atual. de Roberto Carvalho 

de Mendonça. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos S/A, 1957, v. 1, p. 28.  
117ARAÚJO, Vaneska Donato de. Noções gerais de Direito Empresarial: In: HERKENHOFF, Henrique G. 

(Coord.) Direito de empresas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 20.  
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(ALMEIDA, António Pereira de. Sociedades Comerciais. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 31). 
119FORGIONI, Paula A. A evolução do Direito Comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016, pp. 50-51. 
120FARIA, José Eduardo. Direito e globalização econômica: implicações e perspectivas. Organizador José 

Eduardo Faria. 1. ed. 3. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2010, pp. 5-7.  
121POLANYI, Karl. A grande transformação. Tradução de Fanny Wrobel. 2. ed. Rio de Janeiro: Campos, 2000, 

pp. 170-171. 
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pressupôs a organização do trabalho mediante a atividade profissional do empresário, e a 

segunda transpôs a atividade profissional organizada pelo empresário. Em outras palavras, a 

ideia de empresa transcendeu a atividade industrial, recebendo conotação de uma organização 

típica da economia moderna, incorporando seja o setor industrial, agrícola, ou comercial, seja 

o serviço bancário ou assecuratório.122 

O corporativismo e o fascismo trouxeram consigo o Código Civil italiano de 1942, 

fazendo com que o Direito Comercial perdesse a autonomia legislativa, porém, sem lhe suprimir 

por completo.123 Os princípios comercialistas foram reconhecidos pelo novo Código como 

princípios gerais do Direito Privado, por exemplo, em matéria de solidariedade, de juros, de 

resolução e execução compulsória de venda, e de prescrição.124 125 Diga-se, aliás, que a mesma 

política que condenou o Código Comercial italiano, ao considerar todos os modos de produção 

como atividade corporativa, e, subsequentemente, reconhecer a empresa como instituto do 

comércio e da economia agrícola126, encerrou qualquer discussão acerca da matéria do Direito 

Comercial, que há muito circulava entre os atos de comércio objetivos e subjetivos. De uma 

vez por todas, o ato deixou de ser diferençável como comercial ou não, em relação às suas 

características objetivas, ou à qualificação do sujeito.127 

Atenta-se, portanto, para a ideia de que, apesar de a empresa ter sido concebida em 

contexto fascista, destacando-se como um dos principais instrumentos do intervencionismo 

estatal que viabilizaram o controle do Estado sobre a economia, foi neste momento que se 

                                                 
122FERREIRA, Waldemar. A elaboração do conceito de empresa para extensão do âmbito do Direito Comercial. 

Revista Forense, pp. 35-42, v. 158, ano 52, fascículo 621 e 622, abril/março, 1955, p. 40.  
123GALGANO, Francesco. Lex Mercatoria. Tradução de Erasmo Valladão A. e N. França. Revista de Direito 
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124ASCARELLI, Tullio. O desenvolvimento histórico do Direito Comercial e o significado da unificação do 
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“salvação” contra o comunismo; portanto, em um primeiro momento, são liberais na economia, propondo-se a 

proteger as empresas e os proprietários contra os sindicatos e os socialistas. Mais adiante, visando à recuperação 

da crise de 1929 e a rearmar o país para a guerra, o dirigismo econômico será ampliado, com maior participação 

estatal na economia. Assim, não é automática a ligação do fascismo/nazismo com o dirigismo econômico. 

(FORGIONI, Paula A. A evolução do Direito Comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016, pp. 50-51).  
126FERREIRA, Waldemar. A elaboração do conceito de empresa para extensão do âmbito do Direito Comercial. 

Revista Forense, pp. 35-42, v. 158, ano 52, fascículo 621 e 622, abril/mar., 1955, p. 39.  
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verificou, pela primeira vez, legítima intenção em adequar a figura da empresa ao Direito. O 

sistema jurídico foi ampliado, de modo que alcançou as relações de trabalho da empresa; a 

disciplina do estabelecimento; a normativa para o empresário, individual e coletivo; e, ainda, 

prescreveu o exercício da atividade pelo empresário.128129 

A despeito disso, conforme Tullio Ascarelli, o Código italiano definiu o empresário, de 

modo que não fosse possível o identificar como um empresário comercial, tampouco lhe limita 

à agricultura industrializada, ou divisar na agricultura uma pura atividade de administração. De 

acordo com esse autor, permanecia a antiga contraposição em que, de um lado, estavam o 

comércio e indústria, e, de outro, agricultura. Para ele, em verdade, o Código havia subestimado 

a natural destinação dos produtos agrícolas ao mercado.130 

Em todo caso, as discussões iniciadas com o Código Alemão de 1897, sobre o objeto do 

Direito Comercial, foram transferidas do ato de comércio para a empresa.131 É certo o fato de 

que Cesare Vivante, citado aqui por Waldemar Ferreira, definiu a empresa como organismo 

econômico que arrecada e põe em obra os fatores necessários para a produção de mercadorias 

destinadas à troca, ao risco do empresário. Considerou, assim, como requisitos essenciais à 

empresa, os fatores natureza, capital e trabalho, e ainda o risco assumido pelo empresário. Para 

esse autor, a posição jurídica do empresário não importava, tanto podia ser pessoa natural como 

pessoa jurídica, o que decidia o caráter comercial da empresa era a existência de um organismo 

autônomo, com as características mencionadas por ele. Em razão disso, não considerou 

comerciais as indústrias do Estado, nem as indústrias que produziam para o próprio uso e 

consumo.132 

Nesse mesmo sentido foi o entendimento de Tullio Ascarelli, ao afirmar que, “[...] a 

empresa é, antes de tudo, o exercício profissional de uma atividade organizada, e empresário, o 

que exerce, profissionalmente, a atividade econômica organizada”. Com isso, entendia que, por 

ser a empresa uma atividade organizada, ela não se identificava com o estabelecimento 

empresarial, nem com o complexo das relações patrimoniais, de que o empresário era titular;  

daí por que a atividade empresarial não se limitava ao exercício de um ato, mas correspondia à 
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prática de uma série de atos. Em oposição à doutrina de Cesare Vivante, porém, entendeu que 

o exercício da atividade em relação às pessoas físicas é meramente um fato, ao passo que em 

relação às pessoas jurídicas ou coletividades organizadas era, preliminarmente, um escopo.133 

Igualmente a fim de determinar o sentido e o alcance da empresa, Alberto Asquini 

sustentou que a empresa devia ser compreendida como um fenômeno econômico poliédrico, 

dotado de variados perfis que comportam uma análise jurídica própria. Para esse autor, a 

empresa carecia ser definida juridicamente como um fenômeno transcendental à sua realidade 

econômica, de modo que assimilasse um aspecto substancialmente social.134 

Conforme Asquini, o conceito jurídico da empresa depende do aspecto econômico que 

exerce, aparecendo, assim, em quatro perfis, os quais são relacionados aos variados elementos 

que a integram, a saber:  perfil subjetivo (a empresa como empresário);  perfil funcional (a 

empresa como atividade empresarial);  perfil patrimonial e objetivo ( a empresa como um 

patrimônio especial em razão do seu escopo, e como estabelecimento em face do seu complexo 

de bens materiais e imateriais, móveis e imóveis); e o perfil corporativo ( a empresa como 

instituição).135 Partindo dessa premissa, a empresa arrogou para si outras funções, distintas da 

simples produção de bens e serviços, em que o único intuito é a obtenção de lucro, tornando-se 

centro convergente dos interesses dos empresários, sócios e acionistas; empregados;  terceiros; 

e do Estado, bem como da sociedade em geral. De se notar, então, que deixou de ser confundida 

com outros institutos, como, o empresário e o estabelecimento, ao mesmo tempo em que passou 

a ser considerada sujeito de direitos (empresário), objeto de direitos (como estabelecimento), e 

fato (a atividade).136 

Por influência do Código Civil italiano, mormente em prestígio à teoria poliédrica de 

Asquini, desde os anos de 1950, a doutrina brasileira, de um modo geral, tendeu admitir a 

atividade de produção de bens e serviço como organização típica da economia moderna, e 

refutar a ideia de empresa como ato de comércio isolado. Reconheceu-se, por conseguinte, que 

o centro do Direito Comercial se deslocou do ato para a empresa; ou ainda se pode dizer que o 

fator determinante da comercialidade mudou do ato para a atividade, razão pela qual o objeto 
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do Direito Comercial passou a ser a empresa.137 138 Segundo Oscar Barreto Filho, citado por 

Paula Fiorgioni, a superação da doutrina dos atos de comércio denotava grande avanço:  

 

[O] acento tônico da comercialidade, em consequência do progresso da técnica e da 

economia de massa, desloca-se da noção de ‘ato, para a noção de ‘atividade’. A nova 

colocação do direito comercial, que tem o fulcro na organização da atividade 

econômica, encontra sua ideia-força no conceito de empresa. Assim compreendido, a 

empresa é [...] o fulcro do moderno direito comercial (assim  chamado à falta de 

melhor nome).139 

 

 

 

Mais tarde, a teoria da empresa desenvolvida por Asquini foi, expressamente, acolhida 

no ordenamento jurídico brasileiro,  tanto na elaboração do projeto do Código das Obrigações, 

no livro III, relativo a sociedades e exercício da mercancia, como na ordenação do Projeto do 

Código Civil (n. 634/1975), elaborado por Sylvio Marcondes.140 141  

 

                                                 
137FORGIONI, Paula A. A evolução do Direito Comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016, pp. 43-45. 
138Segundo Paula Forgioni, “Tudo indica que, no Brasil, a investida inaugural foi deferida por Sylvio Marcondes, 

em sua tese de 1956 para a cátedra de direito comercial da Faculdade do Largo de São Francisco, intitulada 

Limitação da responsabilidade de comerciante individual. Nessa obra, a empresa veio a ser situada como foco da 

matéria, dando relevo à atividade produtiva” (FORGIONI, Paula A. A evolução do Direito Comercial brasileiro: 

da mercancia ao mercado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 44).  
139BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial. São Paulo: Max Limonad, 1969, p. 28, 

apud, FORGIONI, Paula A. A evolução do Direito Comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. 3. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 49.  
140 Nesse sentido foi a exposição de motivos do Código de Obrigações: “Tomado a empresa em seu perfil subjetivo, 

o anteprojeto conceitua empresário por traços definidos em três condições: a) exercício da atividade econômica, e 

por isso destinada à criação de riqueza, pela produção de bens ou de serviços para a circulação dos bens ou serviços 

produzidos; b) atividade organizada, através da coordenação dos fatores de produção – trabalho, natureza e capital 

– em medida e proporção variáveis, conforme a natureza e objeto da empresa; c) exercício praticado de modo 

habitual e sistemático, ou seja, profissionalmente, o que implica dizer em nome próprio e com ânimo de lucro”. 

(BULGARELLI, Waldírio. Sociedades Comerciais: sociedades civis e sociedades cooperativas; empresas e 

estabelecimento comercial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 298).  
141A exposição de motivos do Projeto do Código Civil explicita que: “Como se depreende do exposto, na empresa, 

no sentido jurídico deste termo, reúnem-se e compõem-se três fatores, em unidade indecomponível: a habitualidade 

no exercício de negócios que visem à produção ou à circulação de bens ou de serviços; o escopo de lucro ou 

resultado econômico; a organização ou estrutura estável dessa atividade. Não será demais advertir, para dissipar 

dúvidas e ter-se melhor entendimento da matéria que, na sistemática do Anteprojeto, empresa e estabelecimento 

são dois conceitos diversos, embora essencialmente vinculados, distinguindo-se ambos do empresário ou 

sociedade empresária que são os ‘titulares da empresa’. Em linhas gerais, pode dizer-se que a empresa é, consoante 

acepção dominante na doutrina, ‘a unidade econômica de produção’ ou ‘a atividade econômica unitariamente 

estruturada para a produção ou a circulação de bens ou serviços’. A empresa, desse modo conceituada, abrange, 

para a consecução de seus fins, um ou mais estabelecimentos, os quais são complexos de bens ou bens coletivos, 

que se caracterizam por sua unidade de destinação, podendo, de per si, ser objeto unitário de direitos e de negócios 

jurídicos. Dessarte, o tormentoso e jamais claramente determinado conceito de ‘ato de comércio’ é substituído 

pelo de ‘empresa’, assim como a categoria de ‘fundo de comercio’ cede lugar à de ‘estabelecimento’. Consoante 

justa ponderação de René Savatier, a noção de fundo de comércio é uma concepção jurídica envelhecida e 

superada, substituída com vantagem pelo conceito de estabelecimento, ‘que é corpo de um organismo vivo’, todo 

o conjunto patrimonial organicamente grupado para a produção. Disciplina especial recebem, no Projeto, os 

‘titulares da empresa’ que podem ser tanto uma pessoa física (o empresário) como uma pessoa jurídica (a sociedade 

empresária)”. (BULGARELLI, Waldirio. Sociedades Comerciais: sociedades civis e sociedades cooperativas; 

empresas e estabelecimento comercial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 299).  
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Disso tudo resulta que o empresário se perfila ao lado dos trabalhadores, capitalistas e 

proprietários, com a função de conjugar os bens do proprietário, as faculdades do trabalhador e 

o capital do capitalista. Uma vez incumbido de organizar e gerir o negócio, desenvolver o plano 

geral de produção, bem como determinar as quantidades e as qualidades dos produtos a serem 

fabricados em razão do mercado de consumo, o empresário assume a obrigação de acomodar 

os fatores da produção, os adaptar e controlar. Em razão disso, aceita para si o risco geral da 

empresa, envolto essencialmente no cálculo dos preços de custo e de venda, e, sendo o lucro a 

causa do negócio, também suporta as perdas e percebe os resultados do negócio. É, assim, 

inelutável que empresa passou a ser entendida como ente organizador dos fatores essenciais de 

produção - a saber, trabalho, natureza e capital - sendo o empresário seu protagonista.142  

De se destacar, entretanto, que, muito embora a empresa tenha sido reconhecida como 

uma organização dos fatores de produção, e assumido o papel de protagonista do Direito do 

Comércio, afigura-se visilvelmente que a dinâmica do sistema econômico e da sua base 

propulsora - a empresa - não encerrou por aí. De lá para cá, o sistema de produção capitalista 

massificado, verticalizado, centralizado e com rígida divisão de trabalho foi, progressivamente, 

substituído pelo sistema de  produção flexível,  caracterizando o que vem sendo chamado de 

fenômeno de concentração econômica e empresarial.  

Para o devido entendimento dessa transformação, é pertinente a realização de um breve 

apanhado acerca do exercício da atividade econômica organizada ante a globalização do 

mercado, e dos seus efeitos sobre a empresa societária, a qual sublinha estruturas verticais e 

horizontais,  a centralização e descentralização da produção e novas maneiras de coordenação 

das forças de trabalho. 

 

 

1.2 A empresa moderna ante as exigências de um mercado global    

 

 

A expansão da empresa transformou o panorama econômico, de um quadro atomístico e 

concorrencial para um processo de concentração, traduzindo a evolução da concentração 

empresarial em fenômeno-central da ordem econômica atual. Segundo José Engrácia Antunes, 

“Nesse contexto, já se tem afirmado que, “um movimento de concentração domina actualmente 

                                                 
142FORGIONI, Paula A. A evolução do Direito Comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016, p. 49.  
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a vida económica” (HAMEL), ou, ainda mais claramente, que a concentração se tornou na 

“forma característica de organização económica moderna (WIRKHAM)”.143 

O fenômeno concentracionista econômico-empresarial, entretanto, não ocorreu de modo 

uniforme e unidimensional.  Ao contrário, verteu-se em uma sequência incomensurável de 

modos e graus de intensidade, configurando, dentre outras, situações em que as unidades 

empresarias se uniam, por meio de fusão ou incorporação, perdendo todo e qualquer tipo de 

autonomia; relações de coligação interempresariais, em que os membros integrantes mantêm a 

autonomia jurídica, mas perdem a econômica; bem como de cooperação, em que os entes 

envolvidos conservam a autonomia jurídica e econômica. Exemplo são os cartéis, ententes, joint 

ventures, consórcios, acordos de colaboração interempresariais e agrupamentos 

complementares.144  

Com o intuito de sistematizar essa concentração às técnicas jurídicas, Jean Paillusseau e 

Claude Champaud observaram duas fases: a primária, caracterizada pelo aumento da dimensão 

absoluta das empresas e pela diminuição de seu número; e a secundária em que se estabelece o 

crescimento externo das sociedades.145  É o que se analisará a seguir.  

 

1.2.1 Concentração primária: verticalização da empresa  

 

 

De início, há de se retomar a noção de que o conjunto de inovações técnicas que 

impulsionou o sistema fabril da Inglaterra das últimas décadas do século XVIII reapareceu com 

métodos mais aprimorados na transição do século XIX para o XX, sendo difundido por vários 

países da Europa, como, França, Holanda, Bélgica, Itália e Alemanha, além de Estados Unidos 

e Japão. Não obstante, à medida que a área central da economia-mundo foi ampliada, a 

concorrência entre os países capitalistas também se tornou mais acirrada.146 

A Revolução Soviética de 1917 e a Primeira Guerra Mundial trouxeram profundas 

mudanças na economia capitalista mundial, marcando o início da expansão e centralização da 

produção industrial.147 A incorporação das tecnologias desenvolvidas pela indústria bélica aos 

                                                 
143ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedade: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 47.  
144ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedade: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 48.  
145MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 91-92. 
146REZENDE FILHO, Cyro de Barros. História Econômica Geral. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2016, p. 145.  
147HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Tradução de Berilo Vargas. 7. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005, 

pp. 261-262.  
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produtos e serviços criou oportunidades para novos concorrentes em diversos setores, como, 

nos transportes, nas comunicações, na manufatura e nas finanças, levando as empresas a 

competirem, em ritmo cada vez mais acelerado, por investidores e clientes.148 

O desenvolvimento da indústria, em especial, nos setores que se dedicavam à produção 

de carros, navios, equipamentos de transporte, eletrodomésticos, aço, produtos petroquímicos 

e borracha, expressou-se de modo crescente. A economia das regiões que possuíam maior 

capacidade produtiva – como, no Meio Oeste dos Estados Unidos, na região do Ruhr-Reno, as 

Terras Médias da Grã-Bretanha, e na região Tóquio-Yokohama-, consequentemente, 

cresceram. As forças de trabalho formavam demanda efetiva e em rápida expansão; os centros 

financeiros interligados, tendo os Estados Unidos e Nova York no topo da hierarquia, as 

coordenavam; e o Estado patrocinava a reconstituição das regiões com economias devastadas 

pela guerra.149 

A expansão do período pós-guerra dependeu de muitos compromissos e 

reposicionamentos entre os principais agentes do capitalismo. O trabalho organizado teve que 

assumir outras atribuições e funções nos mercados de trabalho e na produção; o capital 

corporativo precisou se ajustar para seguir de modo lucrativo; e o Estado foi obrigado a trazer 

para si novos papéis (keynesianos) e engendrar outros poderes institucionais. A base de poder 

a essa época reclamava imprescindivelmente equilíbrio entre o trabalho organizado, o grande 

capital corporativo e a nação-Estado.150  

O fracasso dos movimentos operários reerguidos no período pós-guerra permitiu o 

controle sobre o trabalho e os compromissos que viabilizaram o fordismo. Os métodos 

desenvolvidos por F. W. Taylor, os quais descreviam como a produtividade do trabalho podia 

ser otimizada “[...] através da decomposição de cada processo de trabalho em movimentos 

componentes, e da organização de tarefas de trabalho fragmentados segundo padrões rigorosos 

e tempo e estudo do movimento [...]”, foram incrementados por Henry Ford.151 

Além das técnicas tayloristas de organização de trabalho, que implicavam a separação 

entre gerência, concepção, controle e execução, e tudo mais que dissesse respeito às relações 

sociais hierárquicas e à racionalização do processo de trabalho, Ford reconheceu que a produção 
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149HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 
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em massa expressava o consumo em massa. Ao passo que a distribuição dos trabalhadores no 

curso das linhas de montagem possibilitou a fabricação de mais produtos em menos tempo, se 

permitia também a concentração da produção em grandes unidades, o abastecimento das 

fábricas em maior escala com redução de custos, e o crescimento do consumo.152  Nesses 

termos, David Harvey: 

 

[...] produção em massa significava consumo em massa, um novo sistema de 

reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e de gerência do 

trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de 

sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista.153 154 

 

 

A especialização do trabalho e os altos salários fordianos tornaram-se um padrão, 

evidenciando outra lógica produtiva que exigia a reorganização do próprio espaço industrial, 

processo que foi acelerado, como já dito, após a Primeira Guerra Mundial.  Concebeu-se um 

sistema de produção que reivindicava, sobremaneira, continuidade, levando as pequenas 

oficinas a serem substituídas por grandes fábricas, a exemplo do que ocorreu na fábrica Berliet, 

de Vénissieux, em 1917; e fábrica Renault, da ilha Seguim, em 1930; ou na fábrica inteiramente 

reconstruída pela Citroen, na estação de Javel, em 1933.155  

O poder corporativo empenhou capacidades financeiras, técnicas e comerciais para se 

expandir. As corporações garantiram altos investimentos de capital fixo em inovações 

tecnológicas, aperfeiçoamento da competência administrativa na produção e no marketing, e a 

mobilização de economias de escala mediante a padronização do produto, formando-se grandes 

empresas monolíticas. Essa evolução da empresa traduziu a emergência da concentração 

primária (ou concentração na unidade), crescimento interno da empresa, ou de seja, de fora para 

dentro, que acarreta o “[...] aumento da dimensão absoluta das empresas e pela diminuição de 
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seu número. [...] Seus instrumentos jurídicos típicos são a fusão e incorporação, pelas quais são 

absorvidas unidades empresariais, que perdem sua individualidade econômica e jurídica”.156 157 

As tantas mudanças de natureza financeira (reunião massiva de capitais e ativos 

patrimoniais), organizativa (gestão profissionalizada e mão de obra assalariada) e jurídica 

(limitação de risco e estabilidade) implicaram em profundas transformações na estrutura da 

empresa, de modo que a sociedade comercial fora se afirmando como técnica jurídica de 

organização da empresa moderna. Com efeito, o instrumento jurídico central do sistema 

econômico deixou de ser a empresa individual, revertendo-se na sociedade comercial ou 

empresa societária, a qual, notadamente, veio atender às questões financeiras impostas pelo 

sistema de produção fordista, proporcionando a concentração massiva de capital, para 

assegurarem em continuidade os recursos financeiros.158 

A questão ganhou ainda mais relevância pelo fato de que se verificou corpus mysticum,, 

baseado na personificação jurídica de uma entidade distinta das pessoas físicas que a criaram. 

O instituto da sociedade comercial pressupôs diversas vantagens jurídicas que vieram a 

suplantar a empresa individual, em particular no que diz respeito à limitação de risco da 

exploração empresarial. Ao passo que na empresa individual o empresário suportava totalmente 

o risco da respectiva exploração (sendo responsável com todo o seu patrimônio pessoal, e até 

familiar, perante os credores empresariais); na empresa de sociedade comercial cuja  

responsabilidade é limitada, o risco da exploração empresarial  passou a ser dividido entre o 

empresário e  o mercado de crédito.159 De acordo com Fábio Comparato, a personalização da 

sociedade empresarial surgiu como uma “[...] técnica jurídica utilizada para se atingirem 

determinados objetivos práticos – autonomia patrimonial, limitação ou supressão de 

responsabilidades individuais”.160  

A sociedade comercial veio a responder, ademais, por imperativos organizacionais. 

Foram institucionalizadas estruturas jurídicas de governo empresarial capazes de garantir a 

separação dos variados poderes organizativos (deliberativos, executivos e fiscalizadores) e a 
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especialização funcional dos titulares do capital ou propriedade (acionistas), da gestão 

(administradores, diretores, e gerentes) e do trabalho (trabalhadores). 161  

Com efeito, a personificação permitiu a separação entre a sociedade comercial e seus 

respectivos membros, transformando-a num ente coletivo autônomo de obrigações e direitos, 

com estruturas patrimonial e organizacional independentes, voltado à realização de um 

interesse próprio – o proveito social.162  Como bem explica Fábio Comparato:  

 

 

A causa, na constituição de sociedades, deve, portanto, ser entendida de modo 

genérico e sob uma forma específica. Genericamente, ela equivale à separação 

patrimonial, à constituição de um patrimônio autônomo cujos ativo e passivo não se 

confundem com os direitos e as obrigações dos sócios. De modo específico, porém, 

essa separação patrimonial é estabelecida para a consecução do objeto social, expresso 

no contrato ou nos estatutos. A sua manutenção, por conseguinte, só se justifica pela 

permanência desse escopo, de sua utilidade e da possibilidade de sua realização.163 

 

 

 

Considera-se, aliás, que a dissociação da propriedade do capital em relação ao controle 

societário-empresarial conduziu à criação de uma estrutura administrativa técnica e 

especializada (tecnocracia)”.164 Nas grandes sociedades, os empresários cederam lugar à 

tecnoestrutura. A liderança da empresa, no passado, exercida exclusivamente pelo empresário, 

sendo este, então, quem unia a propriedade ou o controle de capital às inovações, deixou de 

existir. Com a personificação das sociedades, houve a segregação entre o dono do capital e o 

controle da empresa, de maneira que o empresário foi substituído por uma entidade coletiva. 

Como bem explica John Kenneth Galbraith, a direção da empresa moderna passou a ser formada 

por “[...] inúmeros indivíduos que estão empenhados, em qualquer tempo determinado, em 

obter, digerir ou trocar e analisar informações. [...] Por conseguinte, a decisão na empresa 

moderna é produto não de indivíduos,  porém de  grupos”.165  

Por motivos de ordem econômica, é inegável que o Estado também assumiu inúmeras 

obrigações nessa dinâmica de concentração empresarial. Na medida em que a produção de 

massa requeria condições de mercado minimamente estáveis para ser lucrativa, o Estado foi 

                                                 
161ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária, 2. ed., Coimbra: Almedina, 1993, pp. 34-37. 
162MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 68. 
163COMPARATO, Fábio Konder. O poder de Controle na Sociedade Anônima. 6. ed. revisão e atualização de 

Calixto Salomão Filho.  Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 305.  
164 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e direito societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 73. 
165GALBRAITH, John Kenneth. O novo Estado Industrial. Tradução de Leônidas Gontijo de Carvalho, Revisão 

de Aldo Bocchini Neto. 3. ed. São Paulo: Abril, 1982, pp. 59-60. 



49 

 

chamado a conter os ciclos econômicos, implementando um conjunto de políticas públicas 

fundamentais para o crescimento da produção e do consumo de massa, bem como a garantia do 

emprego.  Em contraposição, o acordo de Bretton Woods, ao transformar o dólar na moeda-

reserva mundial, cingiu a economia do mundo à política fiscal e monetária norte-americana, 

cujos mentores atuavam como “banqueiros do mundo” em troca da abertura dos mercados de 

capital e de mercadorias às grandes corporações. Cada vez que um Estado negociava com os 

Estados Unidos, elegia também seu respectivo método de administração das relações de 

trabalho, da política monetária e fiscal, das estratégias de bem-estar e de investimento 

público.166 167 Segundo Michael Hardt e Antonio Negri,  

 

Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre o messianismo de Wilson e as 

iniciativas político-econômicas internacionais do New Deal, uma série de 

organizações internacionais foi construída para produzir o que nos termos contratuais 

tradicionais do direito internacional é chamado de superávit de normatividade e 

eficácia [...].  As grandes instituições internacionais, que tinham nascido na base 

limitada de negociações e pactos, levaram à ploriferação de organismos e atores que 

começaram a agir como se existisse uma autoriade central sancionando o direito. 168 

 

 

 

A ascensão do capitalismo industrial foi determinada pela ampliação dos fluxos de 

comércio mundial e do investimento internacional.  A abertura do investimento estrangeiro e 

do comércio, além de permitir que a capacidade produtiva excedente dos Estados Unidos fosse 

absorvida - o que perseguiam desde os anos entre-guerras, quando as suas corporações 

buscaram os mercados externos para superar os limites da demanda efetiva interna -, 

representou a globalização da oferta de matérias primas, e induziu a evolução internacional do 

fordismo. Como resultado, foram observadas a formação de mercados de massa globais e a 

inserção da população mundial na dinâmica global de um novo tipo de capitalismo.169  

                                                 
166“Em julho de 1944 os representantes da Aliança das Nações Unidas se reuniram em Bretton Woods para 

estruturar um novo padrão monetário internacional. As negociações, contudo, ocorreram antes, entre 1942-1944. 

O lado britânico, representando os devedores, foi liderado por J. M. Keynes, e o lado americano, representando os 

credores, por H. D. White. De forma resumida, o Plano Keynes propunha a criação de uma Câmara de 

Compensações Internacionais (International Clearing Union, ICU), um tipo de Banco Central dos bancos centrais, 

que de posse de um grande volume de recursos e centralizando o sistema de pagamentos em âmbito global, teria 

a função de corrigir os desequilíbrios dos balanços de pagamentos dos países de forma ordenada, contemplando 

credores e devedores”. (OLIVEIRA, Giuliano Contento de; MAIA, Geraldo; MARIANO, Jefferson. O sistema de 

Bretton Woods e a dinâmica do sistema monetário internacional contemporâneo. Revista Pesquisa & Debate, pp. 

195-219, São Paulo, v. 19, n. 2 (34), Disponível em: 

<www.eco.unicamp.br/docprod/downarq.[.,qg]php?id=3288&tp=a>.  Acesso em: 27 mar. 2018). 
167HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 

ed. São Paulo: Loyola, 2014, pp. 125-131.  
168HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Imperialismo. Tradução de Berilo Vargas. 10. ed. Rio de Janeiro: Record, 

2012, p. 199.  
169HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 

ed. São Paulo: Loyola, 2014, p. 131. 
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O fordismo, porém, foi disseminado de modo não uniforme no âmbito internacional, fato 

significativo de que nem todos foram alcançados pelos seus benefícios. A negociação de 

salários restou limitada a determinados setores da economia e às nações-Estados, onde a 

demanda correspondia aos investimentos de larga escala na tecnologia de produção em massa. 

Nos segmentos de produção de alto risco, as empresas recorreram à base não fordista de 

subcontratação, em que prevaleciam os baixos salários e a falta de garantia de emprego. Os 

mercados de trabalho, então, eram divididos entre o setor fordista e outro em que o trabalho 

estava afastado de quaisquer privilégios, o que, por óbvio, acarretou conflitos sociais e 

reivindicações por parte dos excluídos. A modernização, que havia prometido 

desenvolvimento, emancipação das necessidades e plena integração ao fordismo, em verdade, 

assolou as culturas locais, trouxe opressão e promoveu variadas modalidades de domínio 

capitalista em troca de ganhos ínfimos em termos de padrão de vida e de serviços públicos. Os 

movimentos pela libertação nacional intimidaram o fordismo global.170 

É fato ainda que, nesse momento, a Europa Ocidental e o Japão, por terem seus mercados 

internos saturados, buscaram novos mercados de exportação para os seus excedentes, 

provocando queda na produtividade e na lucratividade corporativa norte-americana. Como 

consequência, o problema fiscal dos Estados Unidos foi agravado, de sorte que sua remediação 

ocorreu à custa de uma aceleração da inflação, o que, em sequência, veio a solapar o dólar como 

moeda-reserva internacional estável.171 

Foi também exatamente nessa época que as políticas de substituição de importações em 

países periféricos - sobretudo, na América Latina - e um grande movimento das multinacionais 

em direção da manufatura no estrangeiro – em particular no Sudeste Asiático – provocaram a 

criação de uma faceta competitiva na industrialização fordista, em que o contrato social com o 

trabalho era claramente desrespeitado ou inexistente.172 

Precisamente, em 17 de agosto de 1971, quando o presidente Richard Nixon desvinculou 

o dólar do padrão-ouro e acrescentou uma sobretaxa de dez por cento em todas as importações 

da Europa para os Estados Unidos, a crise tornou-se oficial e estrutural. Os mecanismos de 

Bretton Woods e sistema monetário do fordismo perderam paulatinamente sua eficácia.173 Daí 

                                                 
170HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 

ed. São Paulo: Loyola, 2014, pp. 132-134. 
171HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 

ed. São Paulo: Loyola, 2014, p. 135.  
172HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 

ed. São Paulo: Loyola, 2014, p. 135.  
173HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Tradução de Berilo Vargas. 7. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005, 

p. 287.  
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por diante, o fordismo-keynesiano foi incapaz de conter as contradições inerentes ao 

capitalismo. A rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e de longo prazo em 

sistemas de produção em massa impediam a flexibilidade de planejamento e supunham 

crescimento estável em mercados de consumo invariantes. Os problemas de rigidez atingiam, 

igualmente, os mercados, especialmente no que diz respeito a sua alocação e aos contratos de 

trabalho.174 

No período 1969-1973, o fordismo se manteve com base numa política monetária 

demasiadamente frouxa, e, aos poucos, o mundo capitalista foi sendo absorvido pelo excesso 

de fundos, implicando uma intensa inflação que rompeu uma crise mundial nos mercados 

imobiliários e grandes dificuldades nas instituições financeiras. Tal conjuntura foi, ainda, mais 

agravada pela decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de aumentar 

os preços do petróleo e embargar suas exportações para os Estados Unidos e Europa Ocidental. 

Com essa medida, o custo relativo dos insumos de energia aumentou consideravelmente, o que 

conduziu todos os segmentos da economia a buscarem modos de economizar energia por meio 

de mudanças tecnológicas e organizacionais, além de ter levado ao problema da reciclagem dos 

petrodólares excedentes. De 1973 a 1975, a considerável deflação indicou que as finanças do 

Estado ultrapassavam os recursos, decorrendo daí uma profunda crise fiscal e de legitimação, a 

exemplo da falência técnica da cidade de Nova York em 1975. As corporações se enxergarem 

com muita capacidade excedente, mas, em verdade, estavam em condições de racionalização, 

reestruturação e intensificação do controle de trabalho. Dentre as estratégias corporativas de 

sobrevivência, planejavam-se a mudança tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de 

produto e nichos de mercado, a dispersão geográfica para zonas de controle de trabalho mais 

fácil, as fusões e medidas para acelerar o tempo de giro do capital.175 

Os conflitos do petróleo puseram em xeque o sistema político, social e jurídico do Estado- 

Providência. Isso porque, ao deflagrarem mais uma crise no sistema financeiro, 

desconfiguração do regime de preços relativos, mudança nos fluxos do comércio internacional, 

bem como a desorganização do modelo econômico socialdemocrata do pós-guerra, provocaram 

enorme recessão nos países desenvolvimentos e induziram a revolução tecnológica, 

desencadeando uma nova ordem econômica e mundial.176 

                                                 
174HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 

ed. São Paulo: Loyola, 2014, p. 135.  
175HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 
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1.2.2 Concentração secundária: horizontalização da empresa 

 

As décadas seguintes à grande crise foram de reestruturação econômica, e de 

reajustamento social e político. A dinâmica do sistema econômico-empresarial haveria de se  

tornar extraordinariamente complexa, com o advento globalização da economia (por alguns, a 

Terceira Revolução Industrial). Como sublinha  Jean-Philippe Ribé, aqui citado por José 

Engrácia Antunes,  “[...] a globalização da economia constitui um fenômeno dos tempos 

modernos que outra coisa não é senão o resultado da globalização das empresas”.177 178 

Outra vez novas experiências nos domínios da organização industrial e da vida social e 

política prenunciam um sistema capitalista inteiramente mudado, com setores de produção 

totalmente renovados, diferenciados serviços financeiros, outros mercados, bem como taxas 

intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. O fordismo cedeu seu lugar 

ao sistema de acumulação flexível, sustentado na flexibilização dos processos de produção e 

trabalho, dos mercados de trabalho, e padrões de consumo.179  

O regime de acumulação flexível trouxe distintos parâmetros de desenvolvimento para os 

variados setores da indústria e inúmeras regiões geográficas - criando, por exemplo, um maior 

movimento no emprego, especialmente no setor de serviços, e conjuntos industriais em regiões 

até então subdesenvolvidas, tais como a Terceira Itália, Flandres, os vários vales e garganta do 

silício - e aproximou os horizontes entre o espaço-tempo, haja vista que tanto a comunicação 

                                                 
177ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa Plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 39.  
178“Com o fenômeno da globalização econômica, além da progressiva deterioração da organicidade do sistema 

jurídico, o virtual colapso do constitucionalismo e a crescente superação do equilíbrio entre os poderes,  surgiram 

outras rupturas institucionais importantes: 1 – mundialização da economia, mediante a internacionalização dos 

mercados de insumo, consumo e financeiro, rompendo com as fronteiras geográficas clássicas e limitando 

crescentemente a execução das políticas cambial, monetária e tributária dos Estados;  2 – desconcentração do 

aparelho estatal, mediante a descentralização de suas obrigações, a desformalização de suas responsabilidades, a 

privatização de empresas públicas e a deslegalização da legislação social; 3 – internacionalização do Estado, 

mediante o advento dos processos de integração formalizados pelos blocos regionais e pelos tratados de livre 

comércio e a subsequente revogação dos protecionismos tarifários, das reservas de mercado e dos mecanismos de 

incentivos e subsídios fiscais; 4 – desterriteriolização e reorganização do espaço da produção, mediante a 

substituição das plantas industriais rígidas surgidas no começo do século XX, de caráter fordista, pelas plantas 

industriais flexíveis, de natureza toyotista, substituição essa acompanhada pela desregulamentação da legislação 

trabalhista  e pela subsequente flexibilização das relações contratuais; 5 – fragmentação das atividades produtivas 

nos diferentes territórios e continentes, o que permite aos conglomerados multinacionais praticar o comércio inter-

empresa, acatando seletivamente as distintas legislações nacionais e concentrando seus investimentos nos países 

onde elas lhes são mais favoráveis; 6 –  expansão de um direito paralelo, de natureza mercatória (lex mercatória), 

como decorrência da proliferação dos foros de negociação descentralizados estabelecidos pelos grandes grupos 

empresariais”. (FARIA, José Eduardo. Direito e Globalização Econômica. São Paulo: Malheiros, 2010, pp. 10-

11).  
179HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 

ed. São Paulo: Loyola, 2014, p. 140.  
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via satélite como a diminuição dos custos de transporte possibilitaram a propagação quase 

instântanea dessas decisões num espaço cada vez mais amplo.180  

Forjadas na substituição da organização industrial rígida ( de caráter fordista) pela 

estrutura industrial flexível (toyotista), as empresas conduziram à transformação econômica e 

política dos países capitalistas. Ao atuarem no plano global, construíram eixos produtivos em 

países até então subdesenvolvidos; mobilizaram a força de trabalho e capacidade produtiva 

local daqueles países; e criaram fluxos de riqueza que começaram a circular em base ampliada, 

ou seja, em escala mundial.181  

O novo sistema de produção flexível, entretanto,  também ocasionou a desarticulação do 

trabalho organizado, induziu a maiores níveis de desemprego estrutural, exigiu reciclagem 

contínua de habilidades, além de reduzir os salários reais e acarretar o enfraquecimento sindical. 

Em condições de intensiva volatilidade no mercado, na competição e nas margens de lucro,  e,  

ainda, ante um poder sindical derrotado e mão de obra excedente, as empresas se sentiram à 

vontade para impor regimes e contratos de trabalho cada vez mais flexíveis. Desse modo, 

gradativamente, o emprego regular foi sendo substituído pelo trabalho em tempo parcial, 

temporário ou subcontratado.182  

A transformação na organização industrial ocorreu paralela e simultaneamente à da 

estrutura do mercado de trabalho. A subcontratação organizada fomentou os pequenos negócios 

e  antigos modos de trabalho, tais como o trabalho artesanal, familiar (patriarcal) e paternalista, 

o que, por seu turno, aproximou os sistemas de trabalho dos países capitalistas avançados e dos 

Estados periféricos. Outrossim, muito embora os pequenos negócios fossem quase que 

inteiramente exercidos por imigrantes -  por exemplo, filipino, sul-coreanos, vietnamitas e 

naturais de Taiwan, ou ainda indianos e nativos de Bangladesh - e, muita vez, representassem 

estratégia de sobrevivência para os desempregados ou pessoas   discriminadas - como haitianos 

em Miame ou Nova York -,  ou até mesmo formas organizadas de sonegação de impostos ou 

do comércio ilegal; a nova logística ameaçou os negócios de organização tradicional, 

ocasionando o fechamento de fábricas, desindustrialização e reestruturações.183  

                                                 
180HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 
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181HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Tradução de Berilo Vargas. 7. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005, 
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182HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 

ed. São Paulo: Loyola, 2014, pp. 140-148.  
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Foi sobretudo, no entanto,  o avanço na área de tecnologia da informação e comunicação, 

mediante a  incrementação da capacidade de codificação e transmissão de dados entre as 

diversas empresas transnacionais e seus parceiros e fornecedores, que tornou possível a 

formação da cadeia  de produção global.184 Em condições recessivas e de aumento da 

competição, a redução do tempo de giro passou a ser fundamental para a lucratividade 

capitalista, o que foi dado pela aplicação da tecnologia à produção e pelas novas modalidades 

organizacionais, tal como o sistema de gerenciamento de estoques just-in-time. E mais: a 

aceleração do tempo de giro na produção foi associada à redução do tempo de giro no consumo, 

fazendo com que a durabilidade de alguns produtos fosse reduzida pela metade, tal como 

aconteceu no setor textil e nas indústrias de thoughtware (videogames e programas de 

computador).185  

Afere-se, com isso, a ideia de que a produção de massa fordista foi substituída pela 

crescente capacidade de manufatura de uma variedade de bens, em pequenos lotes, e com preços 

baixos. Os formatos industriais totalmente mudados e a integração do fordismo à rede de 

subcontratação e de deslocamento superaram a rigidez ínsita ao sistema anterior, permitindo a 

acelerarção do ritmo de inovação do produto e a exploração de nichos de mercado super- 

especializados e de pequena escala.186 

É bem verdade, entretanto, que a ampliação dos pequenos negócios e o resgate dos antigos 

modelos de trabalho não diminuíram o poder corporativo. A acumulação flexível veio escoltada 

por uma política de desregulamentação, que indicou aumento na monopolização em certos 

setores, como, aviação, energia e serviços financeiros. Num extremo da escala de negócios, 

houve inúmeras fusões: em 1977, as companhias americanas gastaram 22 bilhões de dólares 

em fusões e aquisições; por volta de 1981, o investimento chegou a 82 bilhões; em 1985, 

alcançou 180 bilhões.  Nos Estados Unidos, em 1987, as negociações de fusões equivaleram a 

198 bilhões de dólares. No outro extremo, os pequenos negócios, as estruturas organizacionais 

patriarcais e artesanais também cresceram.  Em geral, foram criados sistemas de coordenação 

por intermédio de arranjos de subcontratação, ou por meio do controle e incorporação de 

pequenos negócios - tal como fez a Benetton, quando deixou de produzir diretamente e assumiu 
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apenas funções de governo, transmitindo ordens para um amplo conjunto de produtores 

independentes.187 

O acesso à informação e seu controle, associados à capacidade de análise instantânea de 

dados, assumiram papel imprescindível na coordenação centralizada de interesses corporativos 

descentralizados. Na medida em que a ênfase na informação sugere respostas imediatas às 

variações das taxas de câmbio e da moda, suscita consultorias e serviços por demais 

especializados - com habilidade para fornecer informações acerca das oscilações do mercado e 

analisar de modo instantâneo dados úteis às decisões corporativas. Em circunstâncias de rápidas 

mudanças de gostos e necessidades, o conhecimento da última técnica, do mais novo produto e 

do mais atual invento científico, implica diretamente em vantagem competitiva. Assim, o 

conhecimento técnico e científico se tornou uma mercadoria, e sua produção organizada em 

base competitiva adquiriu caráter comercial. A conexão entre a indústria de tecnologia do vale 

do Silício e Stanford ou a Rota de 128 MIT-Boston são exemplos disso.188 

É incontestável o fato de que a evolução econômica conduziu aos conglomerados, aos 

grupos de empresas e às sociedades multinacionais.  O fenômeno do controle gerencial, criado 

por Berle e Means, expandiu-se por todos os países desenvolvidos não comunistas. As 

organizações virtuais sucederam a macroempresa.  As instituições financeiras, os fundos de 

investimentos, os fundos de previdências e assistência social, as companhias seguradoras 

suplantaram o capitalismo financeiro ou argentário de Karl Marx.189 

O movimento de reestruturação das estratégias, e dos modelos clássicos da gestão 

empresarial que favoreceu a repartição de competências interempresariais no sistema fordista, 

avançou rumo à formação de cadeias de fornecimento e à adoção de sistemas de produção para 

reduzir os custos unitários, criando-se cadeias de suprimentos globais. O antigo sistema de 

produção monopolista foi totalmente desintegrado, engendrando-se cadeias de fornecimento 

mundiais, as quais, sobremaneira, adicionaram aos seus produtos componentes e serviços que 

agregam qualidade com custos baixos, independentemente do local de sua produção.190  

A cadeia de fornecimento, tal como explica Thomas Friedman, é um “[...] método de 

colaboração horizontal (entre fornecedores, varejistas e clientes) com vistas à geração de valor”. 
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Tanto é assim que a aferição do que efetivamente é uma cadeia global de valor, nas mais das 

vezes, indica absoluta descentralização das unidades produtivas, mediante uma combinação de 

contratos junto a distintas fábricas, fazendo transparecer que a atividade empresarial se limita à 

gestão de uma marca. Nesses termos, o autor cita como exemplo que, “[...] o Wal-Mart hoje é 

a maior a maior empresa de varejo do mundo, e não fabrica uma única coisa. Tudo o que “faz” 

é uma cadeia de fornecimento hipereficiente”.191  

As empresas experimentaram uma fase de reestruturação, em que suas atividades 

relacionadas à manufatura, e outras atividades antes consideradas centrais, são deslocadas 

gradativamente para outras empresas independentes (outsourcing) ou ainda para organizações 

de outros países (offshoring), iniciando-se um processo de globalização da própria produção, 

que não parou de evoluir.192 Mais que isso. Paralelamente às decisões estratégicas corporativas 

de especialização ou concentração das suas funções centrais (core competencies), a empresa 

avançou em direção à formação das cadeias globais de valor.193  194 

Em meio ao sistema de produção, foi constituída uma relação imbricada do capital com 

o trabalho qualificado, formada mediante redes de locação, subempreitada e contratação (mais 

conhecidas como terceirização);  dos setores de montagem com as cadeias fornecedoras, sob a 

modalidade de contratos de pesquisa, de franquias, de licença de patentes e de licença de marcas 

como instrumentos de apoio tecnológico às pequenas e médias empresas; e dos sistemas de 

cadeias globais integradas de competição (network based competition), nas quais são criadas 

                                                 
191FRIEDMAN, Thomas. O mundo é plano: uma breve história do século XXI. Tradução de SERRA, Cristina; 

CASOTTI, Bruno; DUARTE, Sergio. 3. ed. São Paulo: Objetiva, 2009, p. 181. 
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mesma maneira, só que com mão-de-obra mais barata, uma carga tributária menor, energia subsidiada e menos 

com os planos de saúde dos funcionários”. (FRIEDMAN, Thomas. O mundo é plano: uma breve história do 

século XXI. Tradução de SERRA, Cristina; CASOTTI, Bruno; DUARTE, Sergio. 3. ed. São Paulo: Objetiva, 

2009, pp. 164-165). 
193OLIVEIRA, Susan Elizabeth Martins Cesar de. Cadeias globais de valor e os novos padrões de comércio 

internacional. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2015, p. 54.  
194 “O termo cadeia global de valor (CGV) tem sido usado para sintetizar o conjunto de atividades que empresas 

e trabalhadores desenvolvem desde a concepção de um produto até seu uso final, incluindo também os serviços 

pós-venda (GEREFFI e FERNANDEZ-STARK, 2011). Embutido neste conceito está a caracterização usual das 

diversas fases do processo produtivo, que tipicamente incluem: obtenção de insumos; pesquisa e desenvolvimento; 

produção; distribuição; marketing do produto final e serviços pós-venda. O adjetivo global refere-se ao fato de 

que há crescente fragmentação destas atividades, acompanhada de uma dispersão geográfica das mesmas. A 

integração funcional das atividades, ou dos diversos fragmentos dispersos seria uma característica chave do 

conceito. O uso da expressão cadeia de valor em substituição a cadeia produtiva explicita a ideia de agregação de 

valor inerente a cada fase realizada”. (OLIVEIRA, Susan Elizabeth Martins Cesar de. Cadeias globais de valor e 

os novos padrões de comércio internacional. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2015, p. 72).  
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estratégias competitivas cujas empresas dos países industrializados se integram nos grandes 

sistemas de produção e/ou distribuição dos países desenvolvidos.195
  Trata-se, desse modo, de  

um processo contínuo e duradouro de internacionalização, fragmentação e dispersão geográfica 

das atividades produtivas, ou dos vários estádios de produção no caminho da cadeia produtiva 

de bens e serviços, no qual se verifica uma indeslidável integração funcional entre tais setores, 

resultando no que se convencionou denominar, mais recentemente, de cadeia global de valor.196  

A progressiva integração do sistema de produção em cadeias globais de valor não é, 

contudo, a única faceta do fenômeno da globalização econômica. Além de as grandes empresas 

terem passado a disponibilizar as unidades de produção diretamente sobre os mercados de 

consumo do mundo, começaram a propagar práticas e modelos contratuais uniformes, 

concorrendo para a formação de uma nova lex mercatoria - tão universal quanto foi à época 

pré-industrial.197  

A estrutura altamente complexa do mercado global, indiferente às restrições de tempo, de 

espaço e de moeda, ultrapassou a própria compreensão. À medida que surgiram em toda parte 

do mundo, “[...] novos mercados futuros de mercadorias [...], introduzindo o tempo futuro no 

tempo presente”, o limite de atuação entre os muitos e distintos segmentos que compõem o 

mercado quase deixaram de existir, e, em certos momentos, até mesmo desapareceram. Como 

bem explica David Harvery, 

 

 

Esse “espantoso” mundo das altas finanças envole uma variedade igualmente 

estantosa de  atividades entrelaçadas,  em que os bancos tomam maciços empréstimos 

de curto prazo uns dos outros, as companhias de seguro e fundos de pensão reúnem 

tal quantidade de fundos de investimento que terminam por funcionar como 

“formadores de mercado” dominantes, enquanto o capital industrial, mercantil e 

imobiliário se integram de tal maneira às estruturas e operações financeiras que se 

torna cada vez mais difícil dizer onde começam os interesses comerciais e industriais 

e terminam os interesses estritamente financeiros.198 

 

 

O  mercado mundial escapou ao controle coletivo. “Sem o controle de nenhum governo 

nacional, esse mercado de dinheiro “sem Estado” se expandiu de 50 bilhões de dólares em 1973 

para quase 2 trilhões em 1987 [...]”. Os novos sistemas financeiros mudaram o equilíbrio de 

                                                 
195

FARIA, José Eduardo. Democracia e governabilidade: os direitos humanos à luz da globalização econômica. 

In: Direito e globalização econômica: implicações e perspectivas. Organizado por José Eduardo Faria. São Paulo: 

Malheiros, 2010, pp. 135-137.  
196OLIVEIRA, Susan Elizabeth Martins Cesar de. Cadeias globais de valor e os novos padrões de comércio 

internacional. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2015, p. 54.  
197GALGANO, Francesco. Lex Mercatoria. Tradução de Erasmo Valladão A. e N. França. Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, pp. 224-228, ano XLII, n. 129, jan.-mar./2003, pp. 227-228. 
198HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 

ed. São Paulo: Loyola, 2014, pp. 153-154. 
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poderes capitalistas,  conferindo mais autonomia ao sistema bancário e financeiro do que ao 

financiamento corporativo, estatal e pessoal.  As crises financeiras e monetárias autônomas e 

independentes se tornaram cada vez mais prováveis, paradoxalmente, o sistema financeiro 

global ganhou condições de minimar seus riscos por meio da diversificação e transferência de 

capital de umas para outras empresas, regiões e setores.199 

Os governos foram chamados a intervir nas relações de mercado internacionais. A 

instabilidade financeira, o endividamente interno e externo e o autoritarismo semelhante ao de 

Thatcher-Reagan obrigaram à intervenção estatal em mercados internacionais, tal como fizeram 

o poder da Reserva Federal  e o Tesouro ianque na crise mexicana de 1982. O Estado assumiu 

o encargo de, no interesse do país, regular as atividades do capital corporativo, e no interesse 

nacional manter o investimento do capital financeiro transnacional e global 200  

Desse modo, tendo em vista que o Direito Comercial tem dentre suas funções fornecer 

suporte jurídico apropriado ao desenvolvimento das atividades econômicas, e a atividade 

empresarial como tal passou por desmedida mudança, parece claro que o Direito que o rege 

precisa, mais uma vez, ser conformado à economia de mercado. Esse é, portanto, um ponto 

certo a ser examinado na sequência deste ensaio. Antes de prosseguir na discussão das leis que 

contemporaneamente governam a economia de mercado, no entanto, ou ainda perquirir acerca 

da atual fase de transição em que se encontra o Direito Comercial, é irremediável compreender 

o fenômeno dos grupos de sociedades, técnica inovadora de organização da empresa moderna 

(empresa plurissocietária) que sucede os modelos da empresa individual e da empresa 

societária, para se ter controle sobre os pressupostos subjacentes a esse sistema. Isto posto, 

inicia-se a seguir ensaio sobre os grupos de sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
199HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 

ed. São Paulo: Loyola, 2014, pp. 154-155. 
200HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 

ed. São Paulo: Loyola, 2014, pp. 159-160. 
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2 A EMPRESA ENTRE A ORDEM ECONÔMICA E A ORDEM JURÍDICA:   

REALIDADE EMPRESARIAL CONTEMPORÂNEA  

 

 

 

Em flagrante aceleração do fenômeno concentracionista, a empresa moderna adotou 

plano de expansão externo, transbordando os horizontes individuais, crescendo “para fora” 

mediante a aquisição do controle de outros operadores econômicos. Em princípio, obteve o 

controle de empresas do mesmo segmento de mercado em que atuava ; depois de empresas 

situadas a montante e jusante desse segmento; e por derradeiro assumiu o controle de empresas 

que operam em outros países e para produtos diversos.  A concentração em grupos foi acrescida 

às técnicas das fusões e aquisição de controle de outras sociedades, conduzindo à integração de 

cadeias produtivas em agrupamentos horizontais, verticais  e conglomerado.201  

A transnacionalização das empresas, dada pela atuação internacional destas em mercado 

único, acarretou fundamental mudança nos padrões da sua estrutura organizativa, formando-se 

os grupos de sociedades, os quais, com o objetivo de perseguir o interesse do grupo, ou de uma 

sociedade dominante,  retratam um conjunto de várias personalidades jurídicas sob direção 

econômica unitária. Observa-se  a integração das corporações em estruturas maiores, em que é 

preservada a independência jurídica das sociedades que a compõem, porém suprimida a 

autonomia econômica.202  

Confira-se, desse modo,  a noção de que a empresa transnacional (ou multinacional) 

corresponde substancialmente aos grupos de sociedade. Uma vez que a estrutura organizativa 

das empresas transnacionais se reconduz inevitavelmente às técnicas de controle e coligação de 

sociedades por sociedades, elas constituem, de um ponto de vista organizacional, senão puros 

grupos societários. Segundo Eduardo Munhoz, “O grupo de sociedades, nesse sentido, pode ser 

considerado como a técnica jurídica de organizaçao da empresa transnacional, fazendo-se cada 

vez mais presente em tempos de economia globalizada”.203 

O grupo de sociedades, progressivamente, impôs-se como a única estrutura organizativa 

capaz de sustentar o desenvolvimento da empresa moderna, arranjar as exigências da 

diversificação funcional e geográfica ínsitas ao novo sistema econômico global, e assegurar um 

                                                 
201ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, pp. 41-42. 
202MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 91-93. 
203MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 100-101. 
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conjunto de particularidades financeiras, patrimoniais e econômicas derivadas da flexibilidade 

da sua organização jurídica e da gestão.204  Tanto é assim que, em todas as economias mais 

avançadas,  o grupo de sociedades é verdadeiramente o novo paradigma central econômico-

empresarial. Os registros estatístico-societários dos três maiores mercados mundiais - a saber, 

a “Global Triad”: Estados Unidos, União Europeia, e Japão - demonstram que cerca de 70% 

das sociedades comerciais na Alemanha, 50% na Suíça, 60% em França, 55% na Inglaterra, 

65% nos Estados Unidos, e 88% no Japão são organizados em forma de grupos societários; as 

100 maiores entidades econômicas do mundo, das quais 50 são Estados-nação e 50 são 

empresas multinacionais, de modo que as 8 maiores empresas multinacionais somam um 

volume de negócios superior ao orçamento bruto dos 6 maiores Estados-membro da União 

Europeia; bem como o volume de negócios de algumas delas por si só, por exemplo a General 

Motors,  é maior do que o produto nacional bruto de mais de 130 nações.205 

Na Bélgica, os grupos de sociedade de maior porte têm muita vez mais de cem sociedades 

controladas ou coligadas. Na Alemanha, estima-se que 92% das sociedades anônimas estão, de 

algum modo, integradas em grupos societários. Em França, os grupos societários representam 

cerca de 50% do volume total de negócios industriais, 60% dos investimentos, 40% da 

população economicamente ativa e 80% do total da produção industrial. Na Inglaterra, as 50 

sociedades de maior porte têm mais de 10.000 subsidiárias. Em Portugal, no início dos anos de 

1990, foram verificados grupos empresarias privados que tinham, em média, um pouco mais de 

50 sociedades. Nos Estados Unidos, “[...] os cem maiores grupos industriais realizam 

aproximadamente 40% do volume de negócios global e possuem quase que 50% da totalidade 

do ativo patrimonial da indústria ianque. E como não poderia deixar de ser, no Japão, em 

pesquisa realizada em 1987, verificou-se que investidores institucionais retinham 39,3% das 

ações das sociedades japonesas e que outras sociedades detinham 25,6%, o que perfaz um total 

de 64,9%. Enfim, “[...] as sociedades comerciais apresentam-se organizadas em grupos nos 

seguintes índices: 70% das sociedades comerciais na Alemanha; 50% na Suíça; 60% na França; 

55% na Inglaterra; 65% nos Estados Unidos e 88% no Japão”.206   

No que diz respeito ao Brasil, apesar de não haver dados estatísticos que revelem a 

realidade social e econômica dos grupos societários, é possível declarar que sua existência é 

                                                 
204ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica da empresa 

plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 42.  
205ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica da empresa 

plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 43.  
206MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 93-96. 



61 

 

notória tanto nas grandes quanto nas médias e pequenas empresas.  Por volta dos anos 1940, 

surgiram alguns agrupamentos baseados exclusivamente no controle. A política industrial 

brasileira nos anos de 1970-1980, máxime o Plano de Desenvolvimento Nacional (II PND), a 

fim de que as empresas nacionais atingissem níveis de escala suficiente para competir com as 

empresas estrangeiras, estabeleceu diretrizes para fomentar a concentração empresarial; sendo 

nesse interstício editada a Lei das Sociedades Anônimas (Lei n. 6.404/76), modelo regulatório 

que reconheceu os grupos de sociedades como instrumento jurídico da empresa. Foi desde 

1995, no entanto, quando a estabilidade econômica foi consolidado, que os grupos societários 

brasileiros começaram verdadeiramente a se expandir ao nível nacional e internacional.207 

Como bem dispõe Gustavo Saad Diniz, afiguram-se três fases na formação de grupos 

societários brasileiros,   

 

[...] (a) fase embrionária, que engloba o período anterior e posterior à industrialização 

dos anos 1940, com início de alguns agrupamentos estimulados ou baseados 

puramente no controle, consequentes às incertezas da falta de parâmetros legais e da 

suficiência pela expansão por agências, filiais e sucursais208; (b) fase de formação, 

iniciada a partir da LSA, que adotou no sistema de coligação e controle dos grupos de 

fato a alternativa viável para a expansão concentrada da atividade econômica, 

valendo-se até mesmo da política antitustre do direito brasileiro; (c) fase expansionista 

da opção econômica brasileira, iniciada após a estabilização pelo Plano Real e das 

desestatizações, com aumento do poder de controle em concentrações não contidas 

pela garantia dos grupos de interesse, com deformações por políticas de governo de 

constituição de grupos brasileiros para competição internacional com suporte de 

capital público e com problema regulatório de companhias controladoras sediadas nos 

chamados paraísos fiscais.209 210  

 

 

 

Os grupos societários representam atualmente as 200 maiores empresas do Brasil, as 

quais atuam nos mais variados segmentos do mercado. As sociedades anônimas brasileiras 

como nos demais países, frequentemente, possuem participações em outras sociedades, em 

modelos de concentração vertical, horizontal e sob o formato de conglomerados, nas mais 

                                                 
207MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 97.  
208“Nos três casos, ocorre a atuação da sociedade, com expansão da mesma pessoa jurídica, sem desdobramentos 

societários. Nas agências outorga procuração ou se reconhece representação em favor de pessoa especificamente 

contratada para esses fins. A filial é mero estabelecimento que atua sob comando da sociedade sob regime contábil 

específico daquele ponto aberto para a atividade. Já a sucursal também representa outro estabelecimento, mas com 

comando autônomo em relação à administração da matriz”. (DINIZ, Gustavo Saad. Grupos societários: da 

formação à falência. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 5, nota de rodapé). 
209A Instrução Normativa RFB n. 1037 relaciona os países com tributação favorecida e regimes fiscais 

privilegiados. (RECEITAFEDERAL. Instrução Normativa RFB n. 1037. Disponível em: 

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=16002>. Acesso em: 04 

jan. 2019).  
210DINIZ, Gustavo Saad. Grupos societários: da formação à falência. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 5-6. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=16002
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diversas áreas de atuação.  No campo financeiro, o Grupo Bradesco, composto por 46 

sociedades situadas seja no território brasileiro ou estrangeiro, desponta como uma das maiores 

instituições; no setor industrial, a Petrobrás, a J&F Investimentos e a Vale S/A estão entre os 

maiores grupos;  no setor do  comércio, destacam-se Raízen, Ultra, Shell Brasil e Carrefour 

Brasil; e finalmente no setor de prestação de serviços, dentre os maiores grupos societários 

estão a Eletrobrás, Centrais Elétricas Brasileiras S.A; o Grupo Telefônica, atuante na área de 

tecnologia da informação e telecomunicação, que é composto por 79 empresas no âmbito 

nacional e estrangeiro; ou ainda os Grupos Oi, Claro, CPFL Energia, e Cemig. 211 212 

Tamanha foi a transformação econômico-empresarial sucedida que se chega ao ponto de 

suscitar a inauguração de uma fase de desenvolvimento do Direito Comercial. Nesses termos, 

José Engrácia Antunes:  

 

 

[...] o Grupo de Sociedades constitui uma daqueles fenômenos da modernidade onde 

se cruzam passado e futuro da regulação jurídica de um actor econômico, social e 

político de primeira grandeza: a Empresa. Técnica revolucionária de organização da 

empresa moderna – alternativa aos tradicionais modelos da empresa individual 

(direito dos comerciantes) e da empresa societária (direito das sociedades) -, o grupo 

societário representa uma expressão viva do pioneirismo e da abertura que 

caracterizam o Direito Comercial e justificam até a respectiva autonomia no quadro 

geral jusprivatístico, constituindo porventura um daqueles típicos fenómenos de 

transição ou charneira na evolução histórica multimilenária deste ramo que assinalam 

o ocaso das superestruturas jurídicas de organização da atividade empresarial 

existente e onde, simultaneamente, se prepara em grande medida o advento de uma 

nova era regulatória para o mundo mercantil”.213 

 

 

É essa também a compreensão de Fábio Comparato. Para esse autor, com o advento dos 

grupos econômicos (grupos de sociedades) -  técnica de organização da empresa moderna 

consistente na conjugação de empresas juridicamente independentes, que atuam sob direção 

unitária - o Direito Comercial abre-se para a terceira fase histórica de desenvolvimento.  A 

primeira fase teve início com o advento do comerciante individual, profissional provido de um 

estatuto próprio. No decorrer do século XX, a segunda fase despontou juntamente com a 

multiplicação das sociedades comerciais, essencialmente com vulgarização da sociedade 

anônima como mecanismo de captação de investimento popular.  Por último, o conjunto das 

multinacionais, das holdings, das joint ventures e dos consórcios assinala os grupos de 

                                                 
211VALOR GRANDES GRUPOS. Valor Econômico, Ano 16, n. 16, Rio de Janeiro, dez. 2017, pp. 22-24.  
212PRADO, Viviane Muller. Conflitos de Interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006,  

pp. 36-37.  
213ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedade: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 31. 
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sociedades como protagonistas da atividade empresarial moderna, e não mais as sociedades 

isoladas.214 

A fim de demonstrar a realidade empresarial contemporânea, cabe considerar os grupos 

de sociedade e suas múltiplas formas de manifestação de poder de controle na ordem 

econômica, enfatizando-se sua prevalência no âmbito nacional e internacional. Para tanto, 

inicialmente, serão abordadas as definições, pressupostos de existência e classificações dos 

grupos de sociedades. Em seguida, especificamente, os grupos não fundados na participação de 

capital, pois, além de constituírem a maioria dos grupos, deles decorre a principal problemática 

dos grupos de sociedades – a diversidade jurídica na unidade econômica. Por último, sendo a 

doutrina, em grande medida, pacífica em defender o argumento de que é a direção econômica 

unitária a principal característica dos grupos de sociedades, mas também é fator de intersecção 

destes com as relações de controle intersocietário, faz-se necessário realizar exame 

pormenorizado dos elementos que lhe constituem, o que conduz inelutavelmente à análise da 

situação de domínio ou dependência e, por conseguinte, do conceito de influência dominante.  

 

2.1  Os grupos de sociedades em suas acepções ampla e estrita 

 

 

Com base na legislação alemã, uma vez que o direito brasileiro (Lei das Sociedades 

Anônimas – Lei 6.404/76) segue seu modelo regulatório no que diz respeito aos grupos de 

sociedades, são duas as acepções do grupo de sociedades, uma estrita e outra ampla. Em sua 

concepção estrita ou própria, o grupo de sociedades é considerado uma associação de 

sociedades comerciais, em que as suas várias unidades societárias conservam personalidade 

jurídica própria e distinta e, simultaneamente, são subordinadas a uma direção econômica única 

e comum. Nesse caso, como se vê, o fenômeno do grupo de sociedades concilia duas 

particularidades essenciais. Na prospecção econômica, o grupo societário constitui nova 

modalidade de organização da atividade econômica moderna, representada por uma unidade 

econômica plurissocietária. Já sob o ponto de vista jurídico, a relação grupal polariza situação 

de direito (pluralidade jurídica de entes societários autônomos) e situação de fato (unidade de 

ação econômica e centralizada do poder de direção) – na expressão de alguns autores “unidade 

na diversidade. (WALLACE)”.215 Numa acepção amplo, o termo “grupo de sociedades” é 

                                                 
214COMPARATO, Fábio Konder. Direito Empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 275. 
215ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 
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empregado pela doutrina especializada para identificar situações de controle intersocietário ou 

relações de coligação entre as sociedades. Este fator estrutural, consequentemente, subentende 

um sistema regulatório fundamentado no controle de sociedades por sociedades, que abrange 

largo feixe da fenomenologia intersocietária. Em outros termos, o direito dos grupos de 

sociedades abarca desde (a montante) as mais elementares asserções da coligação 

intersocietária, por exemplo, as meras relações de participação entre sociedades, unilaterais ou 

recíprocas; perpassando por situações intermediárias, tais como as relações de domínio ou 

dependência; até (a jusante) às manifestações mais complexas de controle intersocietário, que 

são as relações de grupo stricto sensu.216 

Com efeito, a interpretação correta dos grupos societários denota que o direito dos grupos 

de sociedades, contemporaneamente ainda em elaboração, tem por matéria e disciplina a 

formação, organização e funcionamento de um ente dinâmico e, em evidente relação de 

interatividade com outros agentes econômicos. Conforme José Engrácia Antunes, “[...] poder-

se-á afirmar que um direito dos grupos de sociedades surge assim como uma espécie de meta-

direito das sociedades, de direito das sociedades de sociedades, ou ainda de direito da sociedade 

em segundo grau”.217  

À medida que o conceito de grupo de sociedades em sentido largo designa todo o setor 

da realidade que possui no seu centro de gravidade o fenômeno do controle de sociedades por 

sociedades, stricto sensu, o controle intersocietário se dá por meio da subordinação das 

sociedades controladas ou dominadas a uma unidade de estratégia e direção econômica, 

definida pela sociedade controlante ou dominante; sobrevindo, pois, o aperfeiçoamento do 

fenômeno dos grupos de sociedade.218 

 

 

2.2 Pressupostos de existência dos grupos societários  

 

 

A estruturação da atividade empresarial em grupo de sociedades nada mais é do que a 

associação de várias sociedades distintas, sob direção econômica unitária, mas que se mantêm 

juridicamente independentes.219  

                                                 
216 ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 53.  
217ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 53.  
218ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 53.  
219MARGONI, Ana Beatriz Alves. A desconsideração da personalidade jurídica nos grupos de sociedades. 

Dissertação de mestrado em Direito comercial. – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 63.  
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Nesses termos,  Leonardo de Gouvêa Castellões:  

  

[...] para que se possa cogitar um grupo de sociedades, há que se ter presente, 

obrigatoriamente, mais de uma sociedade; na hipótese, mais de uma sociedade 

comercial. E mais do que isso: essas sociedades deverão estabelecer entre si uma 

espécie de relação conjuntiva, que será, com efeito, o pressuposto preliminar para 

regular o emprego do vocábulo grupo em sua acepção mais elementar que vem a ser 

a reunião de coisas que formam um todo. [...] Essa noção de grupo de sociedades 

conduz, então, à suposição de existência, no mundo fático, de um ente distinto das 

peças que o constituem, de representação individualizada que, sobre ser diversa da 

representação destas peças, situa-nas em um segundo plano de visão. É indispensável, 

porém, que estas peças se mantenham individualmente identificáveis, que preservem 

suas respectivas representatividades, pois, caso contrário, não se poderia falar em 

grupo na acepção apontada, que supõe, como já referido, a reunião entre peças.
220

 

 

 

 

Não resta dúvida, ademais, de que o grupo de sociedades possui peculiaridades e 

finalidade distintas das sociedades que a integram, as quais, nem por isso, perdem a 

individualidade.  São os elementos básicos que constituem o conceito doutrinário de grupos de 

sociedades, essencialmente, a independência jurídica das entidades associadas e a dependência 

econômica do conjunto destas (sociedades-filhas) em relação ao poder da direção de uma delas 

(sociedade-mãe).221  

O primeiro elemento qualificador dos grupos de sociedades, a saber, a independência 

jurídica, indica que, muito embora cada qual das sociedades integrantes do grupo se sujeitem a 

direção econômica única, elas mantêm personalidade jurídica própria e, também, autonomia 

patrimonial e organizativa.222 Nesses termos, não é demais lembrar que a autonomia da 

sociedade comercial exprime o poder-dever de o seu centro de decisão atender aos interesses 

do elemento-ente societário, e por isso, para os seus fins internos, as vontades de pessoas 

externas à sociedade são irrelevantes; ou seja, a sociedade comercial é independente e livre na 

tomada de suas decisões empresariais, dispondo de patrimônio próprio e estrutura 

organizacional interna voltada para o atendimento de seus interesses. Dessa maneira, acaso a 

sociedade comercial venha atuar de modo distinto do escopo para o qual fora criada, seus atos 

                                                 
220CASTELLÕES, Leonardo de Gouvêa. Grupos de Sociedades. Curitiba: Juruá, 2008, p. 76.  
221ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa Plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 53-54. 
222ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 53-54. 
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serão considerados ultra vires, pois praticados desconformes em relação à própria vontade e 

capacidade.223 

O segundo elemento definidor dos grupos societários é a direção econômica unitária, 

expressão plurissignificativa, que tem origem na análise fático-econômica do fenômeno grupal. 

Isso porque, não obstante cada uma das sociedades que compõem o grupo se mantenha 

formalmente como uma pessoa jurídica distinta e independente e, por isso, circunspecta à 

atividade econômica-empresarial própria na atuação de vontade social e interesse social 

autônomos, na prática, as sociedades integrantes dos grupos são dependentes, em maior ou 

menor grau, da estratégia e interesse do todo econômico estipulado pela sociedade líder do 

grupo.224 

Pronuncia-se, com isso, que o grupo societário inaugura uma unidade econômica-

empresarial de “segundo grau” em relação às várias sociedades individuais que o compõem – 

uma espécie de “super-sociedade” formada e que atua por meio de uma pluralidade de 

sociedades individuais. Destarte, a direção econômica unitária se traduz na existência de uma 

estratégia ou política econômica geral do grupo, a qual incide sobre os diversos aspectos 

setoriais das sociedades agrupadas - tais como a política comercial, laboral, de produção e 

vendas, de pessoal, de marca, de investimentos etc -; e admitindo distintos graus de integração, 

que vão desde a total centralização até modalidades atenuadas de controle descentralizado, 

coordena e superintende as atividades econômicas das várias sociedades agrupadas.225  

É preciso, entretanto, se ater ainda ao fato de que prevalece grande incerteza na lei, na 

doutrina e na jurisprudência quanto ao conceito direção unitária. Isto porque, não se sabe ao 

certo o conteúdo mínimo de concentração da decisão empresarial capaz de configurar a direção 

unitária e, subsequentemente, a relação grupal.  O cerne desta problemática situa-se, 

essencialmente, na dificuldade de identificar o limiar mínimo de centralização das 

competências decisórias empresariais, aquém do qual existirá a simples relação de domínio 

intersocietário, e além do qual se poderá falar de uma direção unitária.226  

                                                 
223Exemplo disso são os artigos 158 e 159 da Lei das Sociedades Anônimas brasileira, que trata dos limites da 

atuação das sociedades comerciais nos termos de seus contratos constitutivos (HOLLANDA, Pedro Ivan 

Vasconcelos. Os grupos societários como superação do modelo tradicional da sociedade comercial 

autônoma, independente e dotada de responsabilidade limitada. Dissertação de mestrado em Direito. – 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008, p. 31).  
224ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 54-55. 
225ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 54-55. 
226ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 121.  
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Das posições expressas na doutrina acerca da ideia de direção unitária, sobressaem-se 

duas. Numa concepção ampla, se reconhece a existência da direção unitária tão-somente pela 

gestão financeira unificada. Ou melhor, a direção central das finanças das empresas do grupo é 

suficiente para que se possa identificar a direção unitária. Numa acepção estrita,porém, se  

considera que apenas a centralização da gestão financeira não é bastante para a caracterização 

da direção unitária de um grupo de sociedades. Exige-se que, além da gestão financeira 

centralizada, haja um poder de central direção sobre alguma outra área funcional das 

sociedades, como, o setor de vendas, de desenvolvimento de tecnologias e novos produtos, de 

organização e logística.227 

Perante tal controvérsia, é profícuo esclarecer, ainda, que a direção unitária não confere 

capacidade à sociedade líder do grupo de impor a própria vontade à atividade empresarial das 

outras unidades societárias. Isto é, a direção única não subentende o poder de comandar os 

destinos da atividade empresarial, tal como ocorre no poder de controle. É pertinente, por isso, 

que a direção única “[...] decorra de uma decisão autônoma das sociedades agrupadas, sem que 

haja uma vontade externa capaz de determinar suas atividades”.228  

É com base nesta distinção que, de um lado, há o grupo de subordinação 

(Unterordnungskonzern), no qual o elemento unificador é o poder de controle e, de outro, o 

grupo de coordenação (Glichordnungskonzern), cuja unidade não decorre do poder de controle, 

mas sim do poder da direção. Verifica-se, então, que,  “[...] há concentração sob direção unitária 

quando a direção grupal harmoniza a política empresarial das sociedades agrupadas e as 

questões fundamentais da direção social de uma sociedade com as outras”, sem se pressupor 

nenhum direito de comandar (Lei acionária de 1965, §18, alínea 2).229  230  Não obstante, porém, 

a relação jurídica de grupo seja de subordinação ou de coordenação, é definida por uma 

centralização mínima da política administrativa das empresas associadas, a qual provoca a 

perda da sua independência econômica. Daí se admitir que a “unidade econômica na 

diversidade jurídica” é característica fundamental dos grupos.231 

                                                 
227MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 111.  
228MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 112.  
229COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 6. ed. revisão e atualização de 

Calixto Salomão Filho.  Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 35-36.  
230§ 18 Empresas de Grupo. (2) Se empresas legalmente independentes, sem que uma empresa seja dependente da 

outra, forem reunidas sob uma única administração, elas também formam um grupo; as empresas individuais são 

empresas do grupo.  (DEJURE.ORG. Aktiengesetz. Disponível em: <https://dejure.org/gesetze/AktG/18.html>. 

Acesso em: 17 nov. 2018).  
231MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 112. 
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Transpondo esta verdade, é oportuno ressaltar que a estrutura societária de grupo têm 

nítidos efeitos concorrenciais. O Direito de Concorrência identifica a estrutura societária de 

concentração e de cooperação, respectivamente, em virtude da direção unitária e de mera 

coordenação de políticas comerciais. Para caracterizar a concentração, a qual diz respeito ao  

grupo de subordinação, substituiu-se o conceito de poder de controle pelo conceito mais amplo 

de influência dominante. Já para qualificar a cooperação, a qual diz respeito ao grupo de 

coordenação, utiliza-se a definição de influência relevante. Como consequência,  

contrariamente ao entendimento já bastante difundido, “[...] a melhor doutrina considera a 

unidade de direção o único critério geral de identificação de todos os grupos econômicos, e não 

a unidade de controle, que só ocorre no grupo econômico de subordinação, muito embora este 

seja, de fato, o mais importante”.232  

Sob essa perspectiva, o Direito brasileiro distinguiu a simples coligação do controle. A 

Lei das Sociedades Anônimas, de 1976, considerou como relações de simples coligação aquelas 

nas quais há participação de uma sociedade no capital da outra, com ou sem reciprocidade, em 

condição de evidenciar uma certa influência econômica. Nestas, a sociedade investidora exerce 

influência significativa quando detém ou pratica o poder de participar nas decisões finais das 

políticas financeira ou operacional da investida, sem, contudo, controlá-las. Presume-se, demais 

disso, a influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital 

votante da investida, sem controlá-la.233  

É neste tema, por fim,  que se encontra uma das maiores controvérsias acerca dos grupos 

societários. Assim sendo,  numa tentativa de delimitar o conceito de grupo, segue-se rumo às 

suas  diferentes classificações.  

 

2.3 Classificação dos grupos de sociedades 

 

A ausência de definição uniforme e pacífica dos elementos jurídico-materiais 

fundamentais dos grupos de sociedades, bem como a falta da determinação de suas modalidades 

                                                 
232COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 6. ed. revisão e atualização de 

Calixto Salomão Filho.  Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 36-37.  
233Art. 243, Lei 6.404/76. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em 

sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. § 1o São coligadas 

as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa. § 4º Considera-se que há influência 

significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou 

operacional da investida, sem controlá-la. § 5o É presumida influência significativa quando a investidora for titular 

de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la.   
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jurídico-positivas, reflete-se inevitavelmente na sua classificação.234 A isto, é acrescido o fato 

de inexistir disciplina jurídica contundente que delimite as maneiras possíveis de constituição 

de grupos, razão pela qual toda e qualquer modalidade a priori é factível.  Não são as categorias 

legais que dirigem as escolhas econômicas; ao revés, são as necessidades econômicas e o 

ideário do empresário que determinam os tipos de grupos, razão pela qual se afirmar que, “[...] 

existem actualmente tantos tipos de grupos quanto os grupos eles próprios (CHAMPAUD), ou 

que os grupos são existência antes de ser essência. (GUYON)”.235 

Tendo como base critérios classificatórios de natureza diversa, ora jurídica ora 

econômica, delineia-se a seguir a tipologia das principais espécies dos grupos de sociedades. 

 

2.3.1 Grupos de subordinação e grupos de coordenação 

 

A primeira distinção qualifica os grupos de sociedades em torno da posição dos seus 

respectivos sujeitos, denominados grupos de subordinação e grupos de coordenação. Os grupos 

de subordinação (ou grupos verticais) são aqueles em que as várias sociedades agrupadas se 

mostram em uma relação hierarquizada de dependência, fato significativo de que “[...] a direção 

econômica unitária coexiste com uma simultânea situação de domínio societário”. No grupo 

estruturado em hierarquia-vertical, verifica-se a subordinação forçada das sociedades-filhas a 

uma direção econômica comum, determinada unilateralmente e exercida por uma sociedade-

mãe. São assim seus principais instrumentos jurídicos o contrato de subordinação e a 

participação totalitária.236  

As várias sociedades integrantes do grupo de subordinação, necessariamente, são 

reconduzidas a orientação econômica única - seja em prol do interesse da sociedade dominante, 

ou de um interesse global do grupo - e, isocronicamente, subordinadas às diretrizes de uma 

sociedade-mãe, que determina as respectivas atividades empresariais. Infere-se daí que as 

sociedades integrantes de um grupo de subordinação ficam totalmente sujeitas a uma vontade 

e a um interesse externo.  É reconhecido, desse modo, o poder de controle como seu elemento 

unificador.237  

                                                 
234ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 72.  
235ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 72.  
236ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 80-81. 
237MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 116. 
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À medida que a sociedade controladora se apodera das decisões mais importantes, as 

sociedades controladas perdem grande parte de sua autonomia na gestão empresarial. Muito 

embora a direção grupal detenha maior atenção às áreas de planificação e de organização, sua 

atuação também é determinante em matérias de investimentos imobiliários, participações 

societárias, criação de sucursais, linhas de produção, empréstimos a longo prazo, empréstimos 

debenturísticos, abertura do capital, e até mesmo em questões relacionadas à contratação de 

empregados e de outorga de poderes de representação. Pode-se, assim, falar que, na realidade, 

a direção do grupo e a direção da sociedade isolada são semelhantes.238 

A perda da autonomia da gestão empresarial equivale à abnegação dos interesses de cada 

sociedade subordinada ao interesse global do grupo. Os patrimônios sociais tendem a se 

confundir, de modo que as transferências de lucros ou de prejuízos são realizadas das mais 

variadas e convenientes maneiras; uma sociedade do grupo é obrigada a se especializar em 

determinada linha de produção, sem perspectiva de ampliar a sua atividade; outras têm seus 

serviços de pesquisa suprimidos e centralizados nos estabelecimentos da holding; além dos 

contratos de licença de utilização de privilégios de invenção, de aprovisionamento em produtos 

semiacabados, ou de venda da produção, serem sempre pactuados com a matriz ou outras 

sociedades do grupo. Em um grupo multinacional, as sociedades controladas, com sede em 

distintos países, podem ser proibidas, pela direção central do grupo no estrangeiro, de exportar 

seus produtos, para não criar embaraço em negócios internacionais de outra filial, ou a uma 

política geral de repartição do mercado mundial. Ademais, a fim de maximizar a transferência 

de lucros para o exterior, a sociedade controladora pode impor às suas subordinadas contratos 

de know-how ou de prestação de serviços das mais variadas espécies.239  

Por outro lado, os grupos de coordenação são aqueles nos quais as várias sociedades 

agrupadas sob uma direção econômica unitária, se conservam efetivamente independentes entre 

si. Sua estrutura reveste uma natureza horizontal, no centro da qual se realiza a transferência 

espontânea (voluntária) das competências decisórias das várias sociedades autônomas para um 

nível superior da direção, que assume a função de coordenar as respectivas atividades 

empresariais e definir a política econômica geral do grupo, de modo que todas as sociedades 

participam equitativamente. O modo institucional de tal direção superior, donde advém a 

direção econômica unitária, pode se concretizar, tanto por meio de um órgão especial criado 

                                                 
238COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 6. ed. revisada e atualizada por 

Calixto Salomão Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 310.  
239COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 6. ed. revisada e atualizada por 

Calixto Salomão Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 310-311.  



71 

 

para esse fim, como também por outras modalidades, por exemplo, contratos de comunhão de 

lucros, nomeação de administradores comuns às sociedades agrupadas e reuniões periódicas 

dos presidentes dos respectivos conselhos de administração.240 

Veja-se que o elemento unificador dos grupos de coordenação não é o poder de controle, 

mas sim a direção unitária, a qual impõe um grau mínimo de orientação comum às diversas 

sociedades em prol da consecução de um determinado objetivo. As várias sociedades 

independentes são organizadas sob uma direção unitária, a qual se torna responsável por 

sistematizar a política empresarial e o desenvolvimento das atividades do grupo como um todo. 

Não se subentende, por isso, poder de comando de uma sociedade sobre as outras.241 

No Ordenamento Jurídico brasileiro, os consórcios de empresas estão regulados nos 

artigos 278 e 279 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6404/76), de modo que é permitido 

conceber um grupo composto por “[...] companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo 

controle ou não”, dedicado à execução de “determinado empreendimento”, sem que se dê 

origem a uma nova pessoa jurídica. Sua constituição se dá pela via contratual, obrigando-se as 

consorciadas somente nas condições previstas no contrato consorcial e respondendo cada uma 

por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. De se notar que a causa ou função do 

negócio jurídico consorcial reside na colaboração ou cooperação entre as empresas 

consorciadas, as quais unem recursos e esforços para o alcance de um fim comum, mantendo 

as respectivas autonomias. Os consórcios, nesse sentido, são grupos de direito por relação de 

coordenação.242 

Os grupos de sociedades, portanto, são de duas classes. Uma delas é representada pelo 

grupo de subordinação, o qual aparece em estrutura hierárquica, em que uma das sociedades 

agrupadas exerce poder de dominação, poder de controle sobre as demais. A outra se traduz no 

grupo de coordenação, no qual não há sociedades dominantes e dominadas, mas sim uma 

relação de coordenação sob uma mesma direção unitária, tal como ocorre nos consórcios.243  

Percebe-se, contudo, que a realidade empresarial é marcada não por figura grupal típica. 

Os grupos de sociedades, em sua maioria, não se fundam no arquétipo legal de subordinação, 

                                                 
240ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 80-81.  
241MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 116-117. 
242GOMES JÚNIOR, Roberto Lincoln de Sousa. Regime de responsabilidade patrimonial nos consórcios de 

empresas.  Tese de doutorado em Direito Comercial. – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, pp. 24-34. 
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últimos cada empresa conserva sua própria direção administrativa e não se submete a uma administração comum. 
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Fábio Konder. Direito empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 275). 
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nem de coordenação. Constata-se, ao revés, a existência de agrupamentos estruturados em 

participações societárias ou influências externas, que privilegiam interesses entre tais 

sociedades, sem observar condições de comutatividade.244 

 

2.3.2  Grupos centralizados e descentralizados 

 

A segunda classificação  decorre  direta e especificamente do nível de transferência das 

decisões empresariais de cada sociedade-membro do grupo para a sociedade controladora. Essa 

taxonomia divide os grupos de sociedades em  grupos centralizados e grupos descentralizados. 

Suscita-se, portanto, o fato de que a distinção entre os grupos centralizados e descentralizados 

diz respeito à direção unitária, ou, ainda,  à estrutura de organização do processo de tomada das 

decisões empresariais do grupo (organizational- governance structure).245 

Os grupos centralizados caracterizam-se pelo elevado nível de transferência das decisões 

da gestão empresarial, de maneira que cada sociedade integrante do grupo, por vezes, em 

detrimento da própria autonomia, delega providências de natureza vária - seja financeira, 

comercial, ou administrativa - a administradores comuns, ou a determinada sociedade que 

compõe o grupo.246 

Depreende-se daí situação típica de organização empresarial que não parece ser formada 

por sociedades verdadeiramente independentes, capazes de desenvolver uma determinada 

atividade por si, ainda que sob uma direção única. É uma estrutura que mais se assemelha de 

uma divisão segmentada de tarefas e atribuições entre cada membro, fato significativo de que 

a atividade geral do grupo resulta do somatório dessas funções. Essa divisão em unidades 

empresariais foi adotada originalmente pelas montadoras de veículos, sobrevindo  instalação de 

filiais em distintas regiões e países, que constituíam unidades industriais preparadas para o 

                                                 
244CEREZETTI. Sheila C. Neder. Grupos de sociedades e recuperação judicial: o indispensável encontro entre 

Direitos Societários, Processual e Concursal, pp. 736-738. 
245 De acordo com Eduardo Munhoz, “Num primeiro instante, poder-se-ia imaginar que a distinção entre grupos 

centralizados e descentralizados se confundiria com aquela estabelecida entre grupos de subordinação 

(centralizados) e de coordenação (descentralizados). Trata-se, porém, de uma classificação distinta, pois não se 

baseia na natureza da relação estabelecida entre as sociedades do grupo – de subordinação e coordenação – mas 

se fundamenta direta e especificamente do nível de transferência das decisões empresariais do âmbito de cada 

sociedade para a sociedade dominante ou para os administradores comuns do grupo”. (MUNHOZ, Eduardo Secchi. 

Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 2002, p. 120).  
246MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 120-121.  
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exercício da atividade de montagem e de venda de veículos,  como as montadoras de veículos 

instaladas nos anos de 1950 no ABC Paulista.247 

Em tempos de mercado globalizado, tal estrutura organizacional é cada vez mais 

aperfeiçoada. Nas mais das vezes, a atividade empresarial é exercida por um grupo de empresas 

como um todo, por meio das diversas sociedades que o integram,  sendo cada qual encarregada 

de uma função ou segmento específico. Tanto é assim que, em um grupo, por exemplo, 

determinada sociedade pode desempenhar atividade na área de publicidade, outra na área de 

distribuição, enquanto outra é proprietária das marcas e patentes etc.248  E não é só isso. Segundo 

Eduardo Munhoz,  “Essa estrutura integracionista pode ser apontada como  o modelo ideal de 

empresa plurissocietária, pois os diversos entes juridicamente autônomos compõem uma única 

empresa, ou seja,  uma unidade econômica absoluta”. Diga-se, aliás, que, nesse caso, a posição 

das unidades jurídicas em relação ao grupo é equivalente à das divisões de uma empresa 

unissocietária, em que se verifica , por exemplo, divisão de pesquisa, divisão de marketing, 

divisão de vendas etc.249 

É de se observar, porém, que um grupo de subordinação pode ser organizado de modo 

centralizada ou descentralizada.  Caso seja adotada estrutura centralizada, as sociedades 

integrantes do grupo transferirão quase que absolutamente (ou absolutamente) suas decisões 

empresariais para a sociedade dominante; mas, ao contrário, ou seja, se o grupo subordinado 

admitir organização descentralizada, cada unidade empresarial manterá a maior parte das suas 

competências decisórias. De um modo ou de outro, haverá uma sociedade controladora, mas 

nos grupos subordinados descentralizados as decisões empresariais serão tomadas por parte de 

cada uma das sociedades controladas, por pretextos, por exemplo, de eficiência econômica.250 

Igualmente, um grupo de coordenação pode assumir modelo centralizado ou 

descentralizado. Num grupo de coordenação centralizado, muito embora não exista relação de 

controle entre as sociedades, mas sim de coordenação em torno de uma só direção, a qual tem 

caráter centralizador, ou seja, abrange a maior parte dos aspectos relativos à atividade de cada 

membro, as competências decisórias são atribuídas a uma sociedade líder ou a administradores 

                                                 
247MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 120-121.  
248MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002, p. 121.  
249MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002, p. 121.  
250MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002, p. 121.  
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comuns. Há, assim, elevado grau de transferência das decisões empresariais, de modo que a 

autonomia das unidades integrantes do grupo fica deveras comprometida. 251  

Deve-se notar, entretanto, que, não obstante tanto o grupo de subordinação como o grupo 

de coordenação poderem adotar estrutura organizacional centralizada, os grupos de 

subordinação geralmente são mais centralizados do que os grupos de coordenação.252 

 

2.3.3 Grupo de fato e grupo de direito 

 

Originalmente concebida no Direito alemão, e recepcionada pela lei brasileira, a primeira 

e difundida distinção divide os grupos de sociedades em grupos de direito (ou contratual) e 

grupos de fato. É um critério classificatório, baseado na“[...] existência ou inexistência de um 

instrumento jurídico de constituição do grupo (“rectius”, de criação de uma direção econômica 

unitária) e de um regime jurídico específico a este aplicável”.253 

A disciplina jurídica peculiar aos grupos de sociedades remonta àqueles criados mediante 

as modalidades expressamente previstas em lei, o que é significativo de que uma das principais 

diferenças entre as suas espécimes - grupo de direito e grupo de fato - é determinada pelo seu 

modo de constituição e subsequente modelo de regulação.254 

Nos termos da doutrina alemã, a qual foi adota pelo Brasil, dizem-se então grupos de 

direito aqueles constituídos por meio de instrumentos jurídicos previstos expressamente em lei 

para tal finalidade, logo, submetidos a um regramento legal específico que abrange seus 

aspectos mais importantes, dentre eles, o modo de sua constituição. Designa-se, para tanto, nos 

termos da legislação brasileira, a elaboração de convenção de grupo, pela qual as diversas 

sociedades integrantes do grupo se obrigam a combinar recursos ou esforços para a realização 

dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns (art. 265, da 

Lei 6.404/76).255  

                                                 
251MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 121-122. 
252MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 121-122. 
253“Esta distinção corresponde a tipologia mais adotada na doutrina germânica, em virtude da lei alemã ter feito 

assentar na distinção entre grupos contratuais (vertragskonzerne) e grupos de fato (faktischer konzerne), e, por 

conseguinte, na existência ou não de um instrumento jurídico-positivo de constituição do grupo e de legitimação 

da respectiva direção unitária (o chamado ‘Beherrschungsvertrag’ do § 291 AktG)” (ANTUNES, José Augusto 

Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica da empresa Plurissocietária. 

2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 73).  
254MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 118. 
255MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 118-119. 
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Nessa situação, é absolutamente aceita a sobreposição do interesse grupal ao interesse 

individual de cada sociedade, ou o interesse de uma ao de outra. A estrutura organizativa do 

grupo de direito autoriza às sociedades que o integram a convencionarem contratualmente 

acerca da subordinação de interesses de umas às outras, bem como permite que projetem 

transações intragrupo sem considerar o preceito da comutatividade.256 

Inversamente, os grupos de fato são todos aqueles não fundados nos institutos fixados na 

lei, para a constituição dos grupos de direito. O poder da direção única nos grupos de fato resulta 

de outros instrumentos jurídicos, como, por exemplo, participações majoritárias de capital ou 

voto, disposições estatutárias, ou, ainda, domínio fático-econômico. De igual maneira, os 

grupos de fato não se sujeitam a um regime jurídico específico, mas sim ao direito geral das 

sociedades comerciais, razão pela qual, não é admitida a subordinação de interesses das 

sociedades controladas às suas controladoras, devendo cada sociedade exercer atividade de 

modo independente para alcançar sua própria finalidade.257 

Assim sendo, o conceito de grupo de sociedades - o qual, em sentido estrito, se refere às 

sociedades juridicamente independentes, subordinadas a uma direção comum para atender um 

mesmo interesse; e, em sentido amplo, diz respeito às relações entre organizações societárias 

de controle e coligação - influenciou diretamente o direito societário brasileiro, resultando na 

previsão expressa em lei que estabelece o modo de constituição e funcionamento dos grupos de 

direito (arts. 265 à 277, da Lei 6.404/76), bem como nos dispositivos que tratam sobre as 

sociedades coligadas, controladoras e controladas (arts. 243 à 264, da Lei 6.404/76), 

compondo, desse modo, a disciplina dos grupos de fato.258 

                                                 
256CEREZETTI. Sheila C. Neder. Grupos de sociedades e recuperação judicial: o indispensável encontro entre 

Direitos Societários, Processual e Concursal. pp. 738-739.  
257 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 119. 
258Conforme a exposição de motivos, o Projeto de Lei das Sociedades Anônimas visa a,“[...] basicamente a criar 

estrutura jurídica necessária ao fortalecimento do mercado de capitais de risco no País, imprescindível à 

sobrevivência da empresa privada na fase atual da economia brasileira. A mobilização da poupança popular e o 

seu encaminhamento voluntário para o setor empresarial exigem, contudo, o estabelecimento de uma sistemática 

que assegure ao acionista minoritário o respeito a regras definidas e equitativas, as quais, sem imobilizar o 

empresário em suas iniciativas, ofereçam atrativos suficientes de segurança e rentabilidade”. (CMV. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 196, DE 24 DE JUNHO DE 1976, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. 

Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/leis-decretos/anexos/EM196-Lei6404.pdf>. 

Acesso em: 15 out. 2018). Nesses termos, segundo José L. Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho, o projeto que 

resultou na lei acionária relatou o ideal de estímulo à macroempresa institucionalizada: “A criação de 

macroempresa com capital pulverizado somente seria possível a longo prazo, e a lei procurou facilitar e aumentar 

a eficiência de todos os instrumentos de associação de grupos empresariais, sob as formas de holdings, joint 

ventures, consórcios e – principalmente – acordos de acionistas, aos quais a lei buscou atribuir segurança jurídica 

que estimulasse os empresários a utilizá-los na formação de grupos de controle”. (PEDREIRA, José L. Bulhões; 

LAMY FILHO, Alfredo. Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. 1, pp. 796-797). 
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Expresso de outro modo, os grupos de direito  são constituídos e organizados por meio 

de instrumentos jurídicos específicos, taxativamente previstos em lei, para esse fim, os quais, 

no plano do Direito brasileiro, implicam respectivamente a emissão de declaração formal de 

integração  societária, que recebe a designação de “subsidiária integral” ( arts. 251 à 253, da 

Lei 6.404/76),  e na celebração de contrato especial, denominado  de “convenção de grupo” 

(arts. 265 à 277, da Lei 6.404/76). Com efeito, apenas os grupos criados com base nos 

mecanismos jurídico-organizativos dispostos na lei, para esta específica finalidade, são 

considerados verdadeiramente grupos, ou seja, apenas neste tipo de grupo é que o regime 

jurídico excepcional concebido para regular os grupos societários tem efetividade. Somente 

assim, pois, a subordinação da vontade e interesse individuais de uma sociedade pela outra 

estará legitimada. Nesta hipótese,  cada sociedade do grupo, sócio e credor gozará das medidas 

de proteção para o seu respectivo interesse.259 

Por sua vez, os grupos de fato dizem respeito a todas as situações de agrupamentos entre 

sociedades, cuja unidade de direção econômica, ou controle intersocietário, não tenha sido 

criadas e organizadas com apoio em um instituto antevisto expressamente na lei para tal fim. 

Isto é, abrangem todas as circunstâncias em que o poder da direção exercido por uma sociedade 

sobre outra ( ou outras) tem origem em fonte diversa do molde jurídico-organizativo 

determinado em lei. Daí dizer que os agrupamentos de fato não consistem em verdadeiros 

grupos para efeitos da aplicação do regime jurídico excepcional, sujeitando-se às normas 

relativas às relações de coligação e controle entre sociedades (art. 243, da Lei 6.404/76).260 É 

nesse sentido o entendimento de Fábio Comparato:  

 

 

Segundo a Lei n. 6.406, só existirá, oficialmente, um grupo de sociedades, quando 

uma sociedade controladora e suas controladas celebrarem ‘convenção pela qual se 

obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, 

ou a participar de atividades ou empreendimento comum (art. 265), convenção esta a 

ser arquivada no registro do comércio (art. 271). [...] Fora dessas hipóteses, a lei fala 

em ‘sociedades coligadas, controladoras e controladas’ (Capítulo XX), sem aludir a 

grupos, e sem admitir que cada uma dessas sociedades possa atuar no interesse da 

outra, ou submeter-se às diretivas emanadas de outras. Ou seja, desconhece, para essa 

situação de fato, as razões técnico-econômicas que levam os empresários a constituir 

os grupos societários.261 

 

 

                                                 
259ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 171-172.  
260ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 171-172.  
261COMPARATO, Fábio Konder. Os Grupos Societários na Nova Lei de Sociedade por Ações. In: Ensaios e 

Pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 200.  
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Em arremate, é preciso se ater ao fato de que a legislação brasileira adotou modo de 

regulação, chamado de modelo contratual, em que a conformação de feitura dos grupos 

depende da vontade dos próprios empresários;262 isso, em detrimento do modelo orgânico, 

alvitrado no projeto de sociedade anônima europeia, de 1970, no qual a diferenciação entre 

grupos de direito e grupos de fato deixou de ter razão. Neste último, buscou-se uma definição 

geral – abrangente e,  ao mesmo tempo, suficientemente precisa – que fosse capaz de abalizar 

a aplicação do regime jurídico próprio dos grupos de sociedades, independentemente da 

vontade dos empresários.263 

 

2.3.4 Grupos de base societária, contratual e pessoal 

 

Revela verificar, ainda, outra classificação, baseada na natureza jurídico-econômica 

específica do instrumento utilizado na constituição e organização do grupo societário. Sendo 

assim, divide os grupos em societários, contratuais e pessoais. 264 

Os grupos de base societária são aqueles que têm sua estrutura técnica apoiada na 

titularidade de participações no capital de sociedades comerciais, ou seja, no direito das 

sociedades propriamente dito. A despeito disso, não se pode deixar de observar que tais 

participações intersocietárias, e, portanto, também os grupos de base societária, podem assumir 

distintas modalidades, que correspondem aos grupos de participação radial, piramidal, e 

circular.   Por seu turno, dizem-se grupos de participação radial aqueles em que a sociedade-

mãe detém carteira de participação nas sociedades-filhas independentes entre si. Conforma a 

estrutura de coligação mais simples, que ocorre geralmente na fase de formação do grupo. Nos 

grupos de participação piramidal, a sociedade-mãe se fixa no vértice da pirâmide e participa em 

duas ou mais sociedades, as quais são titulares de participações no capital de outras sociedades, 

e assim consecutivamente. A sociedade-mãe ainda que tenha um investimento inicial 

relativamente pequeno em relação ao grupo como um todo, dispõe de controle de valor 

                                                 
262“O modelo contratual – adotado pela lei alemã (§§ 15-22, 291-328 “Aktiengesetz” de 1965), pela lei brasileira 

(arts. 243-277 “Lei das Sociedades Anônimas de 1976), e pelo projeto de lei francês sobre grupos de sociedades 
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natureza do instrumento jurídico utilizado para a respectiva constituição. Neste sentido, e consequentemente, este 

modelo acaba por proceder a uma tangente separação da realidade dos agrupamentos societários em dois tipos de 

grupos: os chamados grupos contratuais (ou grupos de direito) e grupos de fato”. (ANTUNES, José Augusto 

Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica da empresa plurissocietária. 
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agregado de capitais de massas patrimoniais superior às sociedades-filhas. Por último, há de se 

fazer referência aos grupos de participação circular, nos quais a sociedade-mãe e algumas das 

sociedades-filhas trocam participações intersocietárias - participam reciprocamente uma da 

outra. Nesta estrutura, a sociedade-mãe e as sociedades-filhas possuem as mesmas vantagens e 

correm os mesmos riscos do negócio, tal significando que, “[...] caso as participações sejam 

estabelecidas de modo perfeitamente circular – a activo das várias empresas envolvidas pode, 

no limite, ser puramente fictício (só existem cifras  e papéis, na sugestiva expressão de Giron 

TENA)”.265 

Nos grupos de base contratual, a unidade da direção econômica das sociedades 

componentes é determinada pela natureza jurídico-negocial. Por essa regra, os grupos possuem 

caráter e estrutura multiforme, peculiaridade dos instrumentos contratuais e da diversidade da 

sua eficácia jurídico-organizacional, mas, na prática societária contemporânea,  são ressaltadas 

duas principais categorias de instrumentos contratuais. A primeira categoria manifesta-se sob a 

configuração de contratos de empresas (empresa como feixe de contratos). Caracteriza uma 

relação de integração econômica, financeira ou administrativa entre duas empresas societárias, 

instituída mediante um feixe de contratos, que podem declarar convenções, por exemplo,  

contratos de subordinação, de atribuição de lucros, de comunhão de lucros, ou o próprio 

contrato de cessão de exploração de empresa. Seguindo as orientações da sua administração, 

que tem como finalidade  precípua maximar os lucros a serem distribuídos entre seus sócios, 

uma das sociedades contratantes deixa necessariamente de explorar sua respectiva atividade 

empresarial de modo independente, o que torna a validade desta estrutura grupal bastante 

controvertida no Direito comparado. A segunda categoria contratual retrata aqueles acordos ou 

convenções negociais propensos a criar relações de domínios meramente fáticas e econômicas 

entre as sociedades. Em outros termos, abrange todos os contratos do Direto comum, Civil ou 

Comercial, que possam estabelecer no caso concreto uma relação de domínio ou dependência 

econômica entre empresas societárias, tais como os contratos de franquia,  de agência, de 

concessão comercial, de empréstimo,  de licença, e de transferência de tecnologia etc.266 

Já os grupos de base pessoal são caracterizados quando a unidade econômica  é verificada 

mediante a identificação da composição das administrações das sociedades agrupadas ou até 

das respectivas estruturas acionistas, sucedendo-se em duas situações distintas. Numa, a 
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identidade dos dirigentes resulta da prévia existência de uma rede de participações 

intersocietárias, que constitui a direção econômica unitária. A “união pessoal” não representa a 

causa desta direção única, mas sim mera consequência da estrutura empresarial plurissocietária, 

fundada em participações majoritárias de capital. A concentração dos poderes diretivos num 

mesmo conjunto de pessoas é corolário do exercício da sociedade-mãe, uma vez que esta 

conserva os direitos de designação e destituição dos órgãos administrativos e fiscalizadores das 

sociedades-filhas componentes do grupo. Uma interpretação correta, nesse caso, aponta a 

compreensão de que se trata, em verdade, de um grupo de base societária, revalidado pela 

identificação dos administradores das sociedades agrupadas em razão do poder majoritário de 

voto da sua cúpula. Noutra, ao contrário disso, a unidade econômica é que decorre da 

identificação dos administradores das sociedades agrupadas. É nessa hipótese que haverá 

realmente um grupo de base pessoal, pois a unidade da direção econômica entre as sociedades 

agrupadas emana da própria comunidade dos dirigentes. A estrutura organizacional do grupo e 

a unidade da sua respectiva direção decorre diretamente de uma “união pessoal”, e não de um 

pacto financeiro entre as várias sociedades que lhe compõem (por exemplo,  o caso do grupo 

norte-americano Rotschild, em que três irmãos controlavam cerca de 500 sociedades). Confira-

se, no entanto, que muito embora os grupos de base pessoal se caracterizem essencialmente 

pela identificação total ou parcial os administradores ou diretores das sociedades agrupadas, 

esse mesmo raciocínio se aplica ao caso de uma identidade pessoal ou até familiar das 

respectivas estruturas acionistas (números de grupos empresarias dominados por uma família; 

por exemplo, o grupo alemão Krupp).267  

 

2.3.5 Grupos industriais, financeiros e mistos 

 

Para efeito de qualificação jurídica, é inevitável acrescentar a informação de que os 

grupos de sociedades podem ser classificados, também, de acordo com o tipo de atividade 

econômica desenvolvida pelas sociedades agrupadas. Por essa razão, há de se tratar aqui dos 

grupos industriais,  financeiros e  mistos.268  

Os industriais são aqueles constituídos por sociedades que têm como propósito principal 

o desenvolvimento de atividades comerciais ou industriais,  e nos quais a sociedade-mãe 
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268ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 82.  
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conserva em absoluto a atividade econômica direta e própria do grupo como um todo, enquanto 

suas respectivas sociedades-filhas se afigurarem como modestos prolongamentos ou divisões 

produtivas juridicamente independentes. Nesse sentido, José Engrácia Antunes:  

 

[...] no contexto deste tipo de grupos, as questões técnicas e os directores de produção  

prevalecem geralmente sobre as questões financeiras e os directores financeiros, dado 

que a estrutura do grupo se desenvolve ainda independentemente de qualquer ogo de 

participaçoes sociais ou do recurso ao mercado de capitais. Particularmente apta a 

favorecer o crescimento externo da empresa, semelhante estrutura, todavia, uma vez 

atingida certa dimensão, experimenta necessidade de divisionalização do aparato 

produtivo e comercial, que agilize a gestão estratégica do universo das sociedades 

agrupadas: por esse motivo, tornando-se a administração da carteira de participações 

sociais cada vez mais importante e as relações financeiras entre as sociedades cada 

vez mais complexas, o grupo industrial tende a sofrer, algures no seu percurso 

evolutivo, uma alteração fundamental de natureza, acabando a respectiva sociedade-

mãe por se ver frequentemente convertida numa empresa com um objecto social 

puramente financeiro.269 

  

 

No que diz respeito aos grupos financeiros, averigua-se que são agrupamentos cujas 

sociedades componentes têm por objeto essencial o exercício de atividades de natureza 

financeira em sentido amplo, por exemplo,  bancária, seguradora e mobiliária. Tomando por 

base a atual conjuntura econômica mundial, ganham considerável importância os grupos 

bancários, os quais comumente são administrados por uma instituição de crédito e adunam 

empresas societárias que têm por objetivo central  operação e serviços bancários.270  271
 

Em arremate, pode-se dizer que os grupos mistos  constituem duas circunstâncias 

distintas. Na primeira acepção, os grupos mistos são constituídos como aqueles compostos, 

simultaneamente, por sociedades financeiras e sociedades comerciais ou industriais. Parece, 

assim, refletir uma fase “[...] posterior da evolução do grupo industrial cujo vértice passa a ter 

um objecto puramente financeiro”. Isso porque, no momento em que a gestão da carteira de 

participações se torna cada vez mais importante e complexa, a sociedade-mãe assume a função 

de holding, exercendo exclusivamente a administração das atividades econômicas das 

respectivas sociedades-filhas do grupo, e, por isso, passa a ter objetivo puramente financeiro. É 

                                                 
269ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 82-83, nota de rodapé.  
270ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 82-83. 
271De modo bem circunstancial, pode-se falar ainda que os bancos e o sistema bancário, além de serem 

imprescindíveis para o desenvolvimento do consumo, produção e investimento, são também primordiais à inclusão 

social. Nessa atuação, tende-se ao crescimento econômico sustentado tanto no âmbito nacional como internacional. 

Daí por que os grupos bancários ganham cada vez mais destaque entre os grupos financeiros. (DUBENA, Paulo 

Sérgio; SELLOS-KNOERR, Viviane Coelho de. Bancos públicos como instrumento de desenvolvimento e 

inclusão. Disponível em: <revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/download/1019/707>. Acesso em: 

07 out. 2018).  
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fácil notar, em efeito, que o grupo industrial tem como componentes, ao mesmo tempo, uma 

sociedade financeira ( a sociedade-mãe) e  sociedades comerciais ou industriais ( as suas 

respectivas sociedades-filhas),  transformando-se, portanto,  em um grupo misto.272 273 

 

 

2.4 Grupos não fundados na participação de capital   

 

 

 Já foi visto que uma das maiores vantagens oferecidas pelos grupos de sociedades é a 

sua flexibilidade,  sua aptidão para se ajustar às premissas de cada empreendimento empresarial,  

independentemente do volume de transação e do setor de atuação no mercado global. Ocorre 

que, não obstante o fato de esta nova e revolucionária estrutura de organização empresarial 

trazer benefícios para os negócios de grande, médio, ou pequeno porte, seja na área de produção 

e circulação de bens ou na de prestação de serviços, na prática, os grupos assumem múltiplas 

modalidades de organização, que se exprimem em constante mutação, sem respeitar os limites 

da personalidade jurídica de cada sociedade participante.274  

A compreensão das principais técnicas de organização dos grupos - que não são poucas 

– exige se ter em vista que, muito embora o vínculo entre as sociedades agrupadas por 

participação no capital seja consagrado, tanto na Direito brasileiro como Direito comparado, 

não é o único.  

A razão disso é muito simples. Para reduzir os custos de transação do mercado, as 

empresas se organizam mediante o controle da atividade empresarial de outra(s) sociedade(s), 

ainda que sem participação no seu capital. Os custos de transação que seriam dissimulados em 

uma negociação entre duas empresas independentes, por exemplo, acerca do preço das 

mercadorias ou das quantidades a serem produzidas, são reduzidos significativamente, 

porquanto uma sociedade tem o poder de orientar a atividade empresarial de outra, mesmo sem 

                                                 
272ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 82-83. 
273Deve-se ter em vista, ainda, que “[...] o conceito de holding vem sendo genericamente empregue para designar 

aquelas sociedades que têm por objeto a gestão de uma carteira de participações detidas no capital de outras 

sociedades. [...] E no que toca ao objeto da sociedade holding, costuma-se distinguir entre holdings puras e 

holdings mistas: ao passo que as primeiras têm por objeto exclusivo a gestão de uma carteira de participações 

sociais, as segundas caracterizam-se pela manutenção de um objeto social de natureza industrial ou comercial, 

paralelamente à titularidade e administração de participações em sociedades com objetos de natureza idêntica”. 

(ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica da 

empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 88).  
274MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p.123. 
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participação no seu capital. Com essa perspectiva, então, as empresas tendem cada vez mais a 

se especializarem e transferirem suas atividades para o mercado.275 276 

O poder de controle, no essencial, traduz-se no direito de decidir, em última instância, a 

atividade empresarial de outrem fundada ou não na participação societária de capital. A 

primeira hipótese permite que o controlador se manifeste em assembleia geral ou reunião de 

sócios da empresa controlada. Já na situação em que não há participação de capital de uma 

empresa em outra, o poder de controle é exercido ab extra, o que se chama de controle 

externo.277  

O poder de controle como elemento unificador do grupo de subordinação, como se vê, 

não se manifesta exclusivamente como participação acionária em todas as sociedades 

controladas. Há casos de pungente dependência externa - por exemplo, quanto ao suprimento 

de matéria-prima ou ao escoamento da produção - os quais acarretam a incorporação de uma 

sociedade em um grupo, sem participação de capital. 278  

Com efeito, em razão da profunda variabilidade de manifestações de controle ou domínio, 

ainda prevalece larga controvérsia quanto ao conceito da direção unitária – elemento essencial 

da relação grupal – e, por isso, o exercício de tal poder em qualquer sociedade, muita vez, não 

se acomoda à legislação vigente. Nessa perspectiva, reafirma-se que há poderes de fato e direito, 

significando que a exegese deste fenômeno não pode ser restringida exclusivamente aos 

aspectos legais.  

                                                 
275MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp.123-124. 
276Importa ressaltar, neste ponto, que a estrutura de poder na sociedade anônima, indiscutivelmente o mais 

relevante tipo societário contemporâneo, é marcada em três níveis, a saber, o da participação no capital ou 

investimento; o da direção; e o do controle. Daí se afirmar, efetivamente, que o poder de controle pode advir da 

participação no capital, mas com esta não se confunde (COMPARATO, Fábio Konder. O Poder de Controle na 

Sociedade Anônima. 6. ed. revisão e atualização de Calixto Salomão Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 35).  
277“A realidade do controle externo de uma empresa sobre outra foi consagrada, originalmente, na lei acionária 

alemã de 1937, e reproduzida na vigente lei acionária 1965 da República Federal Alemã. Dispõe o § 17 desse 

diploma, sob a ementa empresas dependentes e dominantes, que empresas de dependentes são empresas 

autônomas, sobre as quais uma outra empresa (dominante) pode exercer uma influência dominante, de modo direto 

ou direto. Acrescenta esse dispositivo que, em relação a uma empresa em posição de participação majoritária 

permanente, presume-se que a empresa na qual se exerce essa participação é dependente”. (COMPARATO, Fábio 

Konder. Direito empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 276). 
278Na experiência norte-americana, tal fenômeno foi identificado “[...] na Regulation 12B da Securities and 

Exchanges Commission, por exemplo, o poder de controle é definido como the possession, direct or indirect, of 

the power to direct or cause the direction of the management and policies of a person, whether through the 

ownership of voting securities, by contract, or otherwise. No caso Joan M Harriman et al v. E.I. Du Pont de 

Nemours and Company um tribunal federal reconheceu que “os meios indiretos de disciplina ou influência, que 

podem tornar um controlador, nessa qualidade, responsável pela violação da Lei de Valores Mobiliários (Securities 

Exchange Act), não precisam ser a titularidade de ações; eles podem de outras relações de negócios, da existência 

de administração comuns (interlocking directors), laços familiares e miríades de outras fatores” (COMPARATO, 

Fábio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 6. ed. revisão e atualização de Calixto Salomão 

Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 38-39).  
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Nas palavras de Fábio Comparato,  

 

Há poderes de fato e poderes de direito, assim como há soberanias efetivas e 

soberanias meramente formais, destituídas de qualquer efetividade. O diretor de uma 

companhia, que goza da confiança e da intimidade de um Ministro de Estado, do qual 

depende em última instância a sobrevivência da empresa, costuma exercer um poder 

de fato incontrastável, sem correspondência com as suas prerrogativas diretoriais. O 

voto da empresa pública acionista, ainda que minoritária, tem um peso 

desproporcional à sua participação no capital da outra sociedade. A companhia 

fabricante de autopeças, que vende toda a sua produção a uma única empresa 

automobilística, não se pode dar ao luxo de contrariar as decisões desta, ou mesmo os 

simples desejos de seus dirigentes, ainda que em assuntos de todo estranhos às suas 

relações contratuais. A pequena sociedade, beneficiária do direito de utilização de 

marcas e de processos de produção de uma macroempresa de prestígio internacional, 

acha-se, normalmente, em situação de extrema dependência em relação a esta 

última.279   
 

 

É inegável, ademais, que o controle externo pode se manifestar de variadas maneiras.  O 

controle externo pode resultar de relações contratuais entre particulares que, potencialmente, 

conduzem uma das partes a ficar sujeita ao comando da outra, em maior ou menor grau. É o 

que acontece, por exemplo, nos contratos de franquia, representação, concessão mercantil, 

transferência de tecnologia, entre outros.280  

De igual modo, “[...] o controle externo pode decorrer de situações de monopólio ou de 

monopsônio, nas quais, seja pela falta de outro fornecedor, seja pela falta de outro adquirente, 

a sociedade fica na esfera da decisiva influência de outra”. Essa situação é facilmente divisada 

quando uma sociedade se encontra em grave dificuldade financeira.  Nestas circunstâncias, não 

é incomum que os negócios da empresa em crise sejam restringidos pelos credores, por 

exemplo, pelo poder de fiscalização, ou de decisão empresarial em relação a determinadas 

matérias, ou até por via do direito de eleger membros do conselho de administração ou do 

conselho fiscal da sociedade devedora.281  

Outro jeito de manifestar o controle externo pode ainda resultar do fenômeno da 

terceirização. Numa situação normal, a transferência de determinadas atividades da sociedade-

empresa para o mercado indica a substituição do mecanismo de autoridade e direção pelo 

sistema de preços. Na realidade, porém, as empresas forjam meios, especialmente técnicas 

contratuais, para que as atividades sejam realizadas por terceiros, tal como se sucederiam no 

                                                 
279COMPARATO, Fábio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 6. ed. revisão e atualização de 

Calixto Salomão Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 39-40.  
280MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 124-125. 
281MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 125. 
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seu âmbito interno. Cria-se uma relação de subordinação entre as sociedades contratante e 

contratada que não se baseia na propriedade de capital, mas sim no controle externo, de modo 

que se forma uma unidade empresarial. Ao passo que as sociedades-empresas são orientados 

pelo mecanismo de autoridade e direção, e não pelo sistema de preços, é instituída uma 

verdadeira relação grupal.282 

O movimento de especialização, ou de terceirização, das grandes empresas traz consigo 

a intenção de manter o controle sobre a atividade a ser desenvolvida pela empresa contratada, 

caracterizando os grupos de subordinação de fato, os quais são fundados no controle externo; 

ou melhor, as empresas firmam relações contratuais que assumem múltiplas forma, (contratos 

de fornecimento, franquia, distribuição, licença, transferência de tecnologia etc.), buscando 

“[...] aliar as vantagens da concentração do poder de decisão empresarial aos benefícios de uma 

estrutura mais flexível, que implique menos risco do que aquela baseada apenas na participação 

do capital”.283  

Confira-se, desse modo, a noção de que ante as exigências trazidas pelo fenômeno da 

globalização, o poder de controle externo, exercido de fora da estrutura da sociedade, tem sido 

um poderoso instrumento de unificação dos grupos societários. A evolução tecnológica, o 

desenvolvimento dos instrumentos financeiros, a integração dos mercados, entre outros fatores 

que marcam a atual economia globalizada, maximizaram a importância do controle externo 

                                                 
282“Encontra-se na University of Pittsburgh Law Review interessante estudo que aborda justamente a estrutura de 

poder e a eficiência econômica das organizações empresariais resultantes dessa forma de especialização, ou de 

terceirização, nele chamadas de virtual organizations. São utilizados dois exemplos, um relativo à atividade 

industrial e outro à prestação de serviços. O primeiro é o da fábrica de caminhões da Volkswagem de Rezende, 

Estado do Rio de Janeiro que, segundo o estudo, possui 200 empregados que se encarregam de supervisionar o 

trabalho realizado por outros trabalhadores, que representam 80% do contingente total envolvido na atividade da 

empresa, que são empregados de outras sociedades, contratadas pela montadora alemã. O segundo refere-se à Olin 

Corporation, baseada em Stamford, que transferiu para um escritório externo de advocacia três de seus especialistas 

em propriedade intelectual, passando, então, a contratar os serviços desse escritório. O objetivo das virtual 

organizations seria a redução de custos, pois o desenvolvimento das atividades empresariais sob a forma de 

contratos com terceiros seria mais flexível, permitindo que cada agente econômico se dedicasse àquelas funções 

que poderia desempenhar de modo mais eficiente (core functions). A redução de custos se daria tanto pela 

circunstância de que a empresa contratada poderia exercer a atividade com maior eficiência, como pelo fato de 

que a contratante poderia negociar de forma mais dura, atribuindo àquela uma parcela de maior custos. Conclui o 

estudo, no entanto, que essa estrutura organizacional mostra-se menos eficiente, comparativamente ao 

desenvolvimento da atividade no âmbito interno da empresa, a menos que a contratante mantenha um elevado 

nível de controle sobre a atividade da contratada. Sem o controle exercido pela sociedade contratante, as virtual 

organizations passam a ser desvantajosas, em virtude da curta duração da relação contratual e dos custos de 

transação mais elevados, que decorrem de uma negociação normal de mercado com outra empresa independente”. 

(DICKERSON, Claire M. Spinning Out of Control: The Virtual Organization and Conflieting Governance 

Vectors, in: University of Pittsburgh Law Review n. 59, 1998, p. 762, apud, MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa 

contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 2002, pp. 126-128).  
283 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 127-128. 
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como meio alternativo de concentração de poder empresarial, sem a rigidez, os riscos e a 

necessidade de mobilização de grandes quantias de capital.284  

Na economia moderna, pois, a evolução da grande empresa percorreu três etapas, das 

quais somente a primeira se encontra atualmente superada. Inicialmente, as organizações 

constituíram-se em unitárias, com divisões ou departamentos internos. Na segunda metade do 

século XX, especificamente com a integração dos mercados nacionais, as macroempresas se 

estruturam em grupos societários. Mais recentemente, refletindo um profundo e abrangente 

processo de interconexão global, multiplicaram-se os grupos societários multinacionais, 

formados por controladoras e suas controladas, surgindo a organização reticular de empresas 

(rede empresarial) no mercado internacional.285  

A estrutura organizacional das empresas multinacionais que antes era a de um grupo de 

subordinação, com a terceirização, tende a um esquema reticular, em que a vinculação entre as 

unidades empresariais já não se faz em termos de participação societária de capital, mas sim 

em formato de uma rede de contratos estáveis. Neste caso, não obstante o afastamento da 

técnica de participação societária, os grupos conservam uma estrutura de controle societário 

externo sob a modalidade contratual, fato significativo de que não se caracteriza como um grupo 

de coordenação.286 

Os grupos de sociedades passaram a ser formados comumente mediante relações 

contratuais que ensejam situações de controle externo, em diversos graus, e que se exprimem 

em constante mutação. Torna-se, portanto, imprescindível o reconhecimento, pelo Direito 

positivo, do controle externo, sendo igualmente necessário considerar-se o caráter dinâmico 

                                                 
284MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 124-126.  
285COMPARATO, Fábio Konder. Estado, empresa e função social. Revista dos Tribunais, pp. 38-46, ano 85, v. 

732, out./1996, v. 732, p. 39.  
286“Até bem pouco tempo, a estrutura organizacional das empresas multinacionais era a de um grupo societário de 

subordinação (o Unterordnungskonzern do direito alemão), com uma sociedade controladora e várias controladas, 

hierarquizando-se sob forma piramidal ou radial, ficando a empresa holding no topo da pirâmide ou no centro da 

circunferência. De uns anos pra cá, no entanto, com o desenvolvimento do fenômeno dito da “terceirização”, tem-

se manifestado uma preferência marcante pela adoção do esquema reticular, em que a vinculação entre as unidades 

empresariais já não se faz em termos de participação societária de capital, mas adota antes a forma de uma rede de 

contratos estáveis. A grande novidade, sob o aspecto jurídico, é o fato de que esses grupos societários conservam, 

não obstante, o abandono da técnica de participação acionária, uma estrutura de controle societário externo, sob a 

forma contratual. Ou seja, não se trata de um grupo de coordenação (Gleichordnungskonzern), como ocorre nos 

consórcios de empresas. Na rede grupal, a sociedade controladora, denominada broker, assume exclusivamente as 

funções de governo de um conjunto de outra empresas fornecedoras de componentes ou matérias-primas, 

fabricadoras dos produtos acabados, pesquisadoras de novos produtos e novos mercados, ou distribuidoras em 

diferentes mercados nacionais. É uma holding pura, sem participação no capital das controladas” (COMPARATO, 

Fábio Konder. Estado, empresa e função social. Revista dos Tribunais, pp. 38-46, ano 85,  v. 732, out./1996, p. 

40). 
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deste poder, em suas diversas configurações, na medida em que pode ser alocado a todos os 

participantes da atividade empresarial, em graus distintos de intensidade.287 288 

Nessa ordem de ideias, é de se destacar, como bem fizeram Fábio Comparato e Calixto 

Salomão Filho, que a situação grupal de controle externo pode ser caracterizada ainda que não 

seja regulamentada pela legislação, ou seja, seus efeitos de direito podem ser reconhecidos 

independentemente de previsão legal. Em verdade, todo grupo empresarial, de fato ou de 

direito, de subordinação ou coordenação, com o controle interno ou externo, consubstancia uma 

relação societária. Os três elementos que compõem as sociedades - a contribuição individual 

com esforços ou recursos, a atividade para lograr fins comuns e a participação em lucros ou 

prejuízos - encontram-se de modo indefectível em qualquer grupo. Para esses autores, “Se o 

legislador não reconhece a personalidade jurídica do grupo, ou se silencia quanto à sua 

qualificação jurídica, nem por isso o intérprete estará inibido de reconhecer a evidência: a 

relação societária em atuação”.289   

De fato, ainda que o legislador não reconheça a personalidade jurídica dessa sociedade 

de segundo grau, há necessariamente unidade da direção e intercomunicação patrimonial das 

sociedades agrupadas. Daí a conclusão de que, muito embora o grupo de fato não seja admitido 

juridicamente para efeito de aplicação das normas regulamentares específicas, é primordial que 

sua definição legal, por um lado, seja suficientemente clara e precisa para conferir certeza 

jurídica ao instituto, e, por outro, seja ampla e aberta, de modo a abarcar todas as modalidades 

de grupos, até as mais sutis ou menos ortodoxas.290 

Não apenas pelos dados ora expostos, mas, também, pela análise da própria realidade 

empresarial mundial, resta evidente que os grupos societários, muito mais sob o formato de 

grupo de fato do que o de grupos de direito, representam o mais expressivo modelo de 

                                                 
287 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 130. 
288Nessa perspectiva é a Teoria da Organização. Sua formulação “[...] baseia-se na diferença, proposta pela 

doutrina moderna, entre contratos associativos e contratos de permuta. Segundo ela, não se devem mais distinguir 

ambas as figuras, como na clássica lição de Ascarelli, a partir da existência ou não de uma finalidade comum. 

Trata-se, isso sim, de afirmar que o núcleo dos contratos associativos está na organização criada, enquanto nos 

contratos de permuta o ponto fundamental é a atribuição de direitos subjetivos. Ou seja, enquanto a função dos 

contratos de permuta é a criação de direitos subjetivos entre as partes, a dos contratos associativos é a criação de 

uma organização. Organização na concepção jurídica significa a coordenação da influência recíproca entre atos. 

Portanto, adotada a teoria do contrato organização, é no valor organização e não mais na coincidência de interesses 

de uma pluralidade de partes ou em um interesse específico à autopreservação que se passa a identificar o elemento 

do contrato social”. (SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo Direito societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, 

pp. 44-45).  
289COMPARATO, Fábio Konder. Direito empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1995, pp.  277-

278.  
290COMPARATO, Fábio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 6. ed. revisão e atualização de 

Calixto Salomão Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 312.  
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organização das atividades empresariais da concentração econômica na contemporaneidade, 

todavia ainda não são reconhecidos em sua inteireza pelo Direito.291  

 

2.5 A direção econômica unitária como elemento caracterizador da noção de grupo   

  

  

Malgrado os mais diversos modos de manifestação dos grupos de sociedades, a doutrina 

majoritária reconhece a direção unitária como o elemento que confere às  sociedades o caráter 

de grupo, razão pela qual, como já dito, é considerada uma das duas principais características 

dos grupos de sociedade. A direção unitária é exercida sobre todas as sociedades integrantes do 

grupo, conferindo-lhes unidade econômica, embora estas permaneçam juridicamente 

independentes. 

Isso é incontestável, assim como é o fato de que, no modelo de estrutura dualista, a 

unidade de direção provê um importante aspecto da distinção entre a relação de grupo e as 

outras modalidades de controle intersocietário, notadamente a relação de domínio ou de 

dependência societária. Na primeira, há o exercício efetivo e atual da influência dominante, o 

que dá origem à direção econômica unitária entre as sociedades, por conseguinte, a uma nova 

unidade empresarial plurissocietária organizada. Já, na segunda, diz-se que uma sociedade 

possui a mera detenção da possibilidade de exercício de uma influência dominante sobre outra 

sociedade, o que não enseja uma direção econômica unitária, tampouco forma uma nova 

unidade empresarial entre sociedades dependente e dominante.292  

Veja-se que, numa situação de grupo, o sujeito ativo da relação grupal aparece investido 

ipso iure de verdadeiro poder da direção sobre a administração do grupo (poder legal e 

efectivo). Em razão da existência de uma direção comum protagonizada pela sociedade - à qual, 

por sua vez, é permitido perseguir, no contexto das sociedades dependentes, uma vontade e 

interesses a esta alheios -, há efetivamente a constituição de uma nova unidade econômico-

empresarial, de estrutura plurissocietária.293 

Na relação de domínio ou dependência, ao contrário disso, o sujeito ativo da relação de 

coligação é titular da simples possibilidade de exercício de uma influência dominante sobre 

uma sociedade (poder de direção meramente fáctico e potencial). Considera-se, com efeito, a 

                                                 
291VIO, Daniel de Avila. Grupos Societários – Ensaio sobre os Grupos de Subordinação, de Direito e de Fato, 

no Direito Societário Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 21.  
292ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 55-56 (nota de rodapé). 
293ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 175 (nota de rodapé). 
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existência de uma situação de controle potencial entre empresas unissocietárias 

economicamente autônomas. É, portanto, permitido à sociedade dominante perseguir, na 

conjuntura das sociedades dependentes, senão a vontade e o interesse social próprio destas.294 

Acontece que a intersecção mais significativa dos fenômenos do controle intersocietário 

e do grupo societário também é dada pela direção unitária. A sociedade individual possui poder 

de autodeterminação na condução da respectiva atividade econômico-empresarial, mas sua 

integração num grupo societário causa a perda de tal independência econômica originária, 

mediante a transferência, para a sociedade-mãe, das competências da gestão empresarial, que 

constituem justamente o núcleo dessa mesma independência. Assim sendo, a ideia da direção 

unitária é empregada para identificar a transferência da soberania decisória individual das várias 

sociedades agrupadas para a respectiva sociedade-mãe, e a subsequente centralização, em maior 

ou menor grau, do poder de direção sobre a atividade empresarial dessas mesmas sociedades 

junto ao núcleo dirigente do grupo. Daí se concluir que a situação de dependência societária 

constitui a maneira intermediária ou de transição entre a sociedade autônoma e a sociedade 

agrupada. 295 Nas palavras de José Engrácia Antunes,  

  

 

 [...] a realidade econômica mostra que a situação de domínio intersocietário constitui 

frequentemente uma etapa intermédia, ou de transição, entre a sociedade individual 

independente (cuja atividade empresarial é administrada por órgãos independentes 

tendo em vista a prossecução do seu interesse social próprio) e a sociedade de grupo 

(cuja atividade está subordinada às diretivas emanadas da cúpula grupal e se orienta 

pelo interesse do grupo enquanto unidade econômica: duma perspectiva dinâmica, 

dir-se-ia que a situação de domínio-dependência constitui, assim, não raro, uma 

antecâmara da formação de um grupo de sociedades.296 

  

 

Não obstante a linha divisória fundamental entre os grupos societários e a relação 

intersocietária de dependência, parece acertado dizer que tais figuras jurídico-positivas não são 

completamente apartadas. Nesse sentido, o modelo regulatório contratual do Direito alemão 

previu “[...] uma articulação entre ambas através do estabelecimento de uma presunção de 

                                                 
294ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 175 (nota de rodapé). 
295 ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 113-114. 
296ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 175. 
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acordo com a qual a existência de uma situação de domínio faz presumir a de grupo (§ 18 Abs. 

I, 3 AktG)”.297 298  

Desse modo, tendo em vista o fato de que, nos grupos de subordinação do Direito alemão, 

o elemento essencial é dado pela situação de dependência299, para se estabelecer em quais 

circunstâncias uma situação de controle intersocietário assume conotação de relação grupal, é 

necessário, ainda, perquirir a respeito do conceito de domínio ou dependência entre sociedades.  

 

2.5.1 Sociedades em situação de domínio ou dependência  

 

Para se compreender a situação de domínio ou dependência entre sociedades é 

indispensável enumerar, em primeiro lugar, a ideia de que, nos moldes da legislação alemã, nas 

situações de participação majoritária no capital de uma empresa (§ 16 Abs. I AktG), o exercício 

da influência dominante (§17 Abs. II AktG) da participante sobre as atividades da participada 

é presumido.300  Em segundo lugar, é preciso saber que, se uma empresa é capaz de exercer 

influência dominante sobre outra, seja pela participação majoritária em seu capital, seja por 

outros mecanismos, tais empresas se encontram, respectivamente, em situação de domínio ou 

dependência (§17, Abs I AktG).301  Por último, crível esclarecer que a situação de domínio ou 

dependência parece ser a condição que mais se aproxima do poder de controle, nos termos da 

doutrina brasileira.302  

Nessa ordem de ideia, note-se que a lei alemã considera expressamente que duas 

sociedades estão em relação de domínio e dependência quando uma delas (dita sociedade 

dominante), pode exercer, direta ou indiretamente, uma influência dominante sobre outras 

(ditas sociedades dependentes). Isto é, a simples possibilidade de uma sociedade exercer 

                                                 
297ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 175. 
298§ 18 Empresas de Grupo. (1) 1Se uma empresa dominante e uma ou mais empresas dependentes forem agrupadas 

sob a gestão única da empresa dominante, formam um grupo; as empresas individuais são empresas do grupo. 2 As 

empresas entre as quais há um acordo de dominação (Seção 291) ou uma das quais está incorporada na outra 

(Seção 319) devem ser consideradas como combinadas sob uma única administração. 3De uma empresa 

dependente presume-se que ela forma um grupo com a controladora (sem grifos no original) (DEJURE.ORG. 

Aktiengesetz. Disponível em: <https://dejure.org/gesetze/AktG/18.html>. Acesso em: 17 nov. 2018).  
299COMPARATO, Fábio Konder. Direito Empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 276. 

300 Na Lei Acionária Alemã, as relações intersocietárias em sentido amplo (verbundene Unternehmen, expressão 

descrita no §15, da AkGt) abrangem as subcategorias de I -participação majoritária de uma empresa em outra 

(§16); II - dependência e domínio entre empresas (§17); III - empresas de grupo (§18); IV - as participações 

recíprocas (§19) ou V - vínculos contratuais (§§ 291-292). (DEJURE.ORG. Aktiengesetz. Disponível em: 

<https://dejure.org/gesetze/AktG/15.html>. Acesso em: 17 nov. 2018).  
301COMPARATO, Fábio Konder. Direito Empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 276. 
302VIO, Daniel de Avila. Grupos Societários – Ensaio sobre os Grupos de Subordinação, de Direito e de Fato, no 

Direito Societário Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 133.  

https://dejure.org/gesetze/AktG/291.html
https://dejure.org/gesetze/AktG/319.html
https://dejure.org/gesetze/AktG/18.html
https://dejure.org/gesetze/AktG/15.html
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influência dominante sobre outra(s) sociedade(s) já caracteriza a situação de dependência.303 304 

Segundo María Luísa de Arriba Fernández dispõe, “Una sociedad es dependiente de outra 

(sociedad dominante) cuando esta última puede ejercer, directa o indirectamente, una 

influencia dominante sobre la primeira. Por tanto, la posibiidad de ejercer una influencia 

dominante es lo que caracteriza la situación de dependência”.305 

Sendo, em efeito, a noção de domínio indissociável do conceito de influência dominante, 

uma sociedade domina a outra quando tem a capacidade necessária para exercer uma influência 

dominante sobre esta. Nas palavras de Mónica Naharro Fuentes, “La doctrina considera que la 

noción de domínio es inseparable del concepto de influencia dominante, haste el punto en que 

se puede afirmar que una sociedad domina a otra unicamente cuando tiene la capacidad 

necesaria para ejercer una influencia dominante sobre ella”.306  

Outrossim, uma boa percepção da circunstância de dependência entre sociedades e do 

conceito de influência dominante de uma sociedade sobre a outra leva a crer que estes são 

igualmente inseparáveis. De outra maneira, a situação de dependência se define pela influência 

dominante, ao mesmo tempo em que as características da influência dominante são predicados 

da situação de dependência.  Conforme dispõe María Luísa de Arriba Fernández, “[...] la 

dependencia se define por la influencia dominante y las características de ésta son predicábles 

de aquélla”.307 

Depreende-se, pois, que a existência de uma situação de dependência é reconhecida tanto 

na hipótese de participação majoritária no capital, como também quando uma sociedade exerce 

sobre a outra, direta ou indiretamente, uma influência dominante (beherrschender Einfluss).  A 

concepção de influência dominante, porém,  é bastante ampla e insusceptível de um conceito 

                                                 
303§17 Empresas dependentes e dominantes. (1) Empresas dependentes são empresas legalmente independentes 

sobre as quais outra empresa (empresa dominante) pode exercer direta ou indiretamente uma influência dominante. 

(2) Presume-se que uma entidade detida pela maioria depende da entidade que detém uma participação maioritária 

no mesmo (DEJURE.ORG. Aktiengesetz. Disponível em: <https://dejure.org/gesetze/AktG/17.html>. Acesso em: 

17 nov. 2018).  
304ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 451. 
305“Uma sociedade é dependente da outra (empresa dominante) quando esta pode exercer, direta ou indiretamente, 

uma influência dominante sobre a primeira. Portanto, a possibilidade de exercer uma influência dominante é o que 

caracteriza a situação de dependência (tradução livre)” (ARRIBA FERNÁNDEZ, María Luisa de. Derecho de 

Grupos de Sociedades. Madrid: Civitas, 2004, pp. 107-108).  
306“A doutrina considera que a ideia de dominação é inseparável do conceito de influência dominante, ao ponto 

em que se pode afirmar que uma sociedade só a domina quando tem a capacidade necessária para exercer uma 

influência dominante sobre ela (tradução livre)” (FUENTES NAHARRO, Mónica. Grupos de Sociedades y 

Protección Acreedores (Uma Perspectiva Societária). Navarra: Thomson Civitas, 2007, pp. 97-98).  
307“[...] dependência é definida pela influência dominante e as características são previsíveis a partir dessa 

(tradução livre)” (ARRIBA FERNÁNDEZ, María Luisa de. Derecho de Grupos de Sociedades. Madrid: Civitas, 

2004, p. 118).  

https://dejure.org/gesetze/AktG/17.html
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acabado e fechado. Carece de precisão, constituindo, na prática, “[...] simples diretriz ou 

indicação para o intérprete na análise dos elementos de fato”.308  

 

2.5.2 Características da influência dominante  

 

 Por tais considerações, há  de se concentrar, contiguamente, na identificação das 

caracaterísticas particulares da influência dominante, dentre as quais se destacam sua 

potencialidade, estabilidade e alcance.   

Da potencialidade, extrai-se que a  situação de dependência de duas ou mais sociedades 

resta configurada quando uma delas, a sociedade dominante, tem a mera possibillidade de 

exercer a influência dominante sobre as demais, independentemente do fato de tal influência 

dominante ser efetivamente exercida.309  

Cumpre observar, nesse sentido, que a situação de dependência e o exercício da influência 

dominante por uma sociedade sobre a outra  não é, por si, prejudicial às sociedades dominadas. 

Explica-se. Uma vez que a influência dominante tem caráter de potencialidade, ela pode 

simplesmente não ser exercida; ou, se exercida, pode não representar qualquer dano para as 

sociedades dominadas. Sendo assim, somente quando a influência dominante é efetivamente 

exercida em prejuízo das sociedades dominadas, a análise do seu exercício se torna relevante 

para o Direito.310  

Em razão da sua estabilidade,  suscita-se a ideia de que o exercício da influência 

dominante  deve se basear  exclusivamente na vontade de seu titular, sem interferência de 

quaisquer terceiros. Admite-se, todavia, que a influência dominante possa ser duradoura em um 

determinado período, mas, enquanto existir, não pode ser casual ou fortuita. 311  

O alcance (ou amplitude) da influência dominante é outro ponto juridicamente relevante 

na determinação da facti-species legal da relação de coligação intersocietária por domínio ou 

                                                 
308“Pelo exame do direito comparado, verifica-se que a definição do poder de controle é dada em lei, sobretudo, 

no que concerne à regulamentação dos grupos societários. O critério mais frequentemente seguido é o consagrado 

na legislação alemã, desde 1937. A existência de uma situação de controle é reconhecida não só na hipótese de 

participação majoritária no capital votante, mas também quando uma sociedade exerce sobre outra, direta ou 

indiretamente, uma influência dominante (beherrschender Einffluss). É o que se dessume da leitura dos §§ 15 e 

seguintes da lei alemã de 1965, malgrado o seu casuísmo pouco sistemático (COMPARATO, Fábio Konder. O 

poder de controle na sociedade anônima. 6. ed. revisão e atualização de Calixto Salomão Filho.  Rio de Janeiro: 

Forense, 2014, p. 69).  
309ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 454–455. 
310ARRIBA FERNÁNDEZ, María Luisa de. Derecho de Grupos de Sociedades. Madrid: Civitas, 2004, p. 118-

119.  
311ARRIBA FERNÁNDEZ, María Luisa de. Derecho de Grupos de Sociedades. Madrid: Civitas, 2004, pp. 119-

121.  
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dependência.  A questão central da sua amplitude gravita ao redor de identificar, por exemplo, 

quais são os setores da atividade empresarial em que uma sociedade deve exercer influência 

para que esta seja qualificada como dominante.312   

Para resolver esse problema, tendo em vista que a empresa moderna constitui uma 

organização na qual sua atividade alcança vários segmentos de mercado (diversidade de 

produtos e de áreas geográficas), e cuja gestão é fragmentada entre distintas áreas funcionais 

(marketing, produção, vendas, finanças, investimentos, pessoal), a  doutrina alemã adotou, 

majoritariamente, o entendimento no sentido de que a influência dominante deve se revestir de 

caráter geral; ou melhor, a influência dominate acaso exercida sobre quaisquer das áreas de 

atuação da sociedade dominada é suficiente para caracterizar a relação grupal.313  Nesse sentido, 

María Luisa Arriba Fernández dispõe que  

 

   Se a capacidade de influenciar está implantada no setor financeiro ou na política de 

pessoal, ou seja, a escolha dos membros do órgão administrativo, não pode haver 

dúvida sobre a existência de uma influência dominante. Uma empresa que não pode 

dispor livremente de seus recursos financeiros não é uma empresa independente, 

porque não pode executar de acordo com seus projetos a política de negócios que 

projetou, mesmo sem coerção. [...] Quanto à política de pessoal, quem tem o poder de 

designar todos ou a maioria dos membros do órgão administrativo, terá a capacidade 

de se ingerir na gestão da empresa em questão. Para que tenha a possibilidade de 

influenciar o dia a dia da sociedade e em relação a qualquer setor empresarial.314 

 

 

É de se reconhecer, tal como fez a doutrina alemã, que, muito embora o aspecto 

multifuncional da empresa contemporânea torne possível o exercício da influência dominante 

sobre tão-só certos aspectos setoriais, não raro, ela pode refletir sobre a empresa como um todo. 

Isto é, dada a interdependência das várias funções empresarias, o domínio sobre um dos setores 

da sociedade poderá repercutir sobre toda a sua atividade econômica, de modo que uma 

influência a priori setorial pode redundar, ao final, em uma influência de caráter geral.315 

                                                 
312ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 464-465. 
313ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 465. 
314“[S]i la capacidad de influir se despliega sobre el sector financeiro o sobre la política de personal, entendiendo 

por tal la elección de los membros del órgano de administración, no puede dudarse de la existencia de una 

influencia dominante. Una sociedad que no pueda disponer libremente de sus recursos financeiros no es una 

sociedad independiente, porque no podrá ejecutar de acuerdo a sus designios la política empresarial que haya 

diseñado, aun sin coacciones. [...] En cuando a la política de personal, quien tenga atribuida la facultad de 

designar a todos o a la mayoria de los miembros del órgano de administración, tendrá la capacidad para ingerirse 

en la gestión de la sociedad en cuestión. De suerte que tendrá la posibilidad de influir en el día a día de la 

sociedade y con respecto a cualquier sector empresarial” (ARRIBA FERNÁNDEZ, María Luisa de. Derecho de 

Grupos de Sociedades. Madrid: Civitas, 2004, pp. 121-122). 
315ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 468. 
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Com suporte nessas considerações, parece acertado concluir que a determinação de uma 

relação grupal somente pode ser feita em cada caso concreto, o que não vem significar a recusa 

de uma disciplina geral  para a matéria. Pelo contrário, ao Direito societário cabe estabelecer 

diretrizes para a análise dos casos concretos, por meio de uma definição tipológica dos grupos 

de sociedades, sob pena de produzir inseguraça e incerteza.   

De resto, para complementar essa  reflexão, faz-se necessário considerar os principais 

mecanismos que possibilitam o exercício, por uma sociedade sobre outra(s), da influência 

dominante. É justamente o passo seguinte.  

 

2.5.3 Instrumentos geradores da influência dominante  

 

É preciso considerar, ainda,  que o instrumento mais relavante da influência dominante é 

a detenção, totalitária ou majoritária, de participação no capital social de uma sociedade pela 

outra.  

Nas situações em que uma sociedade é detentora de participação totalitária de outra 

sociedade,  a manifestação da influência dominante é bastante clara. Ora, se uma sociedade é 

detetora totalitária do capital da outra (dominada), parece óbvio, aquela (sociedade dominante) 

vai controlar a vida e a gestão desta (sociedade dominada), seja determinando os rumos das 

deliberações nas assembléias gerais ou indicando os membros da sua administração.316 

Nas hipóteses em que uma sociedade é detentora de participação majoritária no capital da 

outra, a influência dominante é facilmente percebida. Essa situação, porém, compreende 

algumas qualificações. Para conformar a gestão social da sociedade dominada,  de acordo com 

o princípio básico de “uma ação um voto”, a sociedade dominante terá o poder imediato de 

impor sua vontade nas deliberações da assembleia geral da sociedade participada.317 Além 

disso, entretanto, poderá impor sua vontade, mediatamente, por via do direito de designação, 

remuneração e destituição dos administradores, diretores ou gerentes. A propriedade da maioria 

do capital social de uma sociedade - usual, mas não absolutamente - assinala que há influência 

dominante. Isso porque uma sociedade pode deter a maioria do capital social de outra, mas esta 

maioria do capital pode ser constituída por ações sem direito a voto, bem como há  ainda outros 

                                                 
316ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 487-488. 
317Art. 110, Lei 6.404/76. A cada ação ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações da assembleia-geral.  § 

1º O estatuto pode estabelecer limitação ao número de votos de cada acionista. § 2º É vedado atribuir voto plural 

a qualquer classe de ações. 
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casos previstos na legislação que excetuam a regra “uma ação, um voto”.318 De qualquer modo, 

a detenção da maioria dos direitos de voto por uma sociedade em outra é um instrumento capaz 

de ensejar influência dominante e, subsequentemente, uma relação de dependência entre as 

sociedades.319  

É certo que a influência dominante é presumida, quando há participação societária de 

capital de uma sociedade em outra, mas ela também pode existir fora de qualquer participação 

societária, essencialmente pela via contratual. É nesse sentido que o Direito societário alemão 

consagra tipos especiais de contratos entre sociedades. Para regular a subordinação jurídica de 

uma sociedade à outra, estabelece seis tipos de contratos: (i) contrato de dominação, pelo qual 

uma empresa entrega a direção completa de seus negócios a outra; (ii) contrato de transferência 

global de lucros; (iii) contrato de comunhão de lucros; (iv) contrato de transferência parcial de 

lucros; (v) contrato de arrendamento de fundo de comércio; e (vi) contrato de cessão de 

estabelecimento. Além disso, admite que qualquer outro contrato possa ensejar a situação de 

dependência ( controle, característica dos grupos de subordinação), por  exemplo, o contrato de 

financiamento bancário e o contrato de fornecimento.320 

Como se vê, as regras alemãs de relacionamento grupal admitem a existência de realidade 

societária bem mais abrangente do que a legislação brasileira. A razão para isso é muito simples. 

A experiência econômica e jurídica alemã demonstra que é muito melhor aproximar as regras 

dos grupos de fato às regras dos grupos de direito.  

  

2.5.4 Relações fáticas de domínio: influência resultante de dependência pessoal ou econômica  

 

A existência de interdependências pessoais ou econômica também é um mecanismo apto 

a criar situação de dependêcia entre duas sociedades, ensejando o exercício de influência 

dominante pela sociedade controladora. Não é, entretanto, qualquer coincidência na identidade 

                                                 
318Art. 111, Lei 6.404/76. O estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum ou alguns dos direitos 

reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, observado o disposto no artigo 

109. § 1º As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício desse direito se a companhia, pelo prazo 

previsto no estatuto, não superior a 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou 

mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento, se tais dividendos não forem cumulativos, 

ou até que sejam pagos os cumulativos em atraso. § 2º Na mesma hipótese e sob a mesma condição do § 1º, as 

ações preferenciais com direito de voto restrito terão suspensas as limitações ao exercício desse direito. § 3º O 

estatuto poderá estipular que o disposto nos §§ 1º e 2º vigorará a partir do término da implantação do 

empreendimento inicial da companhia. 
319ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 487-497. 
320 COMPARATO, Fábio Konder. Direito Empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1995, pp. 276-

277.   
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dos administradores que provoca o surgimento de uma relação de dependência. É inescusável 

a noção de que haja correspondência entre a maioria dos administradores da sociedade 

dominante e  das sociedades dominadas. Nesse sentido, Mònica Fuentes Naharro:  

  

 A coincidência de administradores comuns nos órgãos de administração de sociedades 

diversas é um mecanismo do qual pode surgir uma dependência ou relação de grupo. 

Esses vínculos pessoais entre duas ou mais empresas ocorrem quando a composição 

majoritária do órgão de administração de uma empresa (que se tornará dependente) é 

coberta por membros do órgão de administração ou pela alta administração de outra 

empresa (enfim, posição dominante) ou de uma sociedade controlada por ele.321 
 

 

Isso posto,  faz-se necessário examinar como e em que medida a expansão e a afirmação 

dos grupos de sociedades, com ou sem a participação no capital, como a principal técnica de 

organização da empresa moderna levou o modelo societário tradicional a um estado de crise, 

de absoluta inadequação relativamente a realidade econômica e social.322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
321 “La coincidencia de administradores comunes em los órganos de administación de diversas sociedades es un 

mecanismo del que puede surgir una relación de dependéncia o de grupo.  Estas vinculationes personales entre 

dos o más sociedades tiene lugar cuando la composición mayoritaria del órgano de administractión de  una 

sociedad (que passará a ser dependiente), se cubre con miembros del órgano de administración o con altos 

directivos de outra sociedad ( a la postre, dominante) o de una sociedad por ésta dominada” (FUENTES 

NAHARRO, Mónica. Grupos de Sociedades y Protección Acreedores (Uma Perspectiva Societária). Navarra: 

Thomson Civitas, 2007, p.103).  
322MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 133.  
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3 A EMPRESA CONTEMPORÂNEA NA ORDEM JURÍDICA DO MERCADO:   

DESAFIO REGULATÓRIO COMPLEXO E MULTIDISCIPLINAR 

 

 

Não existem dúvidas sobre a primazia atual da empresa de grupo ou organização 

plurissocietária, em qualquer que seja o plano da realidade econômica, nacional ou 

internacional. A transformação nodal da função econômica e do comportamento da empresa 

societária,  a qual resulta na  “[...] passagem da era atomística à era molecular do direito das 

sociedades”,  certamente, não ocorre por acaso.323 

O movimento de concentração econômica-empresarial, ocorrido ao longo do 

desenvolvimento do próprio capitalismo, explica-se por diversas razões. As empresas 

concentram-se em grupos de sociedades quando a constituição destes representa, de algum 

modo, vantagens para as partes envolvidas.  Com efeito, a prevalência dos grupos de sociedades 

em detrimento das sociedades isoladas é justificada por muitos e significativos motivos, os 

quais, evidentemente, estão relacionados a vantagens econômicas, financeiras e jurídicas.324  

A adoção da estrutura societária grupal está quase sempre (quiçá constantemente) 

associada a algum proveito econômico, o  qual, sobremaneira, está vinculado à sua aptidão de 

veicular todo o tipo de necessidade concentracionista das empresas modernas. A integração 

vertical assegura à sociedade-mãe uma fonte certa de abastecimento de matérias-primas por um 

melhor preço, além da maximização de sua capacidade produtiva,  como ocorre,  numa empresa 

produtora de coke metalúrgico que crie filiais ou participe de sociedades-filhas que utilizem tal 

produto como um meio de explorar centrais elétricas movidas a combustão de resíduos 

químicos. Os agrupamentos horizontais asseguram à sociedade-mãe uma redução dos seus 

custos fixos, fato significativo de importantes “economias de escala” . Os conglomerados, por 

fim, autorizam à sociedade-mãe exercer domínio sobre filiais ou sociedades-filhas localizadas 

em diversas áreas geográficas e para distintas espécies de produtos, o que consiste em estratégia 

de diversificação do risco empresarial e de atuação internacional .325 

Com essa estrutura flexível,  o gigantismo empresarial e as subsequentes  “deseconomias 

de dimensão” podem ser evitados. O crescimento sem medidas de uma sociedade pode 

                                                 
323 ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedade: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, pp. 63-64.  
324 ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedade: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, pp. 63-64.  
325ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedade: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, pp. 63-64.  



97 

 

submeter a risco o próprio desempenho, pois se criam estruturas de organização e administração 

difíceis que prejudicam o alcance de uma melhor eficiência da gestão empresarial. Nesses 

termos, a organização de sociedades em grupos permite que se obtenham os proveitos trazidos 

pela concentração econômico-empresarial, tais como a unidade dos objetivos estratégicos e o 

controle dos lucros globais, sem que se incorra em seus perigos. É o que Alex Jacquemin chama 

de “descentralização na concentração”.326 

Pelas mesmas razões, essa estrutura societária extremamente maleável não está adstrita a 

uma ou outra forma legal, podendo ser criada livremente de acordo com a necessidade e a 

imaginação do empresário, de modo que  as cisões substituem as  transferências de ativos; as 

designações de administrações comuns sucedem-se às participações sociais; os acordos de voto, 

pelos quais se operavam partilhas de influência e se organizam os núcleos duros societários, 

dão lugar às cessões ou aquisições de ações; as sociedades-mãe de variegados grupos passaram  

a associar-se mediante a utilização dos mais variados modelos jurídicos de cooperação 

interpresarial, constituindo-se assim, por exemplo,  filiais comuns, consórcios, joint ventures, 

agrupamentos complementares de empresas; e o movimento chega ao seu ápice, uma vez que, 

não raro, os próprios grupos atualmente se reúnem entre si.327 

Outro aspecto importante trazido pela técnica dos grupos se dá pelo fato de sua estrutura 

poder ser tanto constituída como desfeita em qualquer momento. Os investimentos podem ser 

realizados conforme a oportunidade de negócio mediante simples aquisição de ações ou quotas 

da sociedade-filha; da mesma maneira que pode haver o desinvestimento por meio de mera 

alienação da participação societária, por exemplo, quando determinado setor não for mais 

atraente em um dado momento econômico, ou acaso  a unidade empresarial criada não mais 

                                                 
326“Constitui hoje um dado adquirido das ciências microeconômicas e empresariais que uma empresa não pode 

crescer indefinidamente sem sofrer graves “deseconomias de dimensão”, caracterizadas no essencial por uma 

progressiva redução da respectiva eficácia econômica e por um aumento da sua rigidez organizativa”. [...] Nas 

palavras de Medina CARREIRA: “Se há economias de escala que resultam da maior dimensão da empresa, 

também há deseconomias de escala que em parte neutralizam as vantagens da grande dimensão. Podem surgir 

dificuldades de organização, falhas de coordenação, insensibilidades da gestão para certo tipo de problemas, 

excessos burocratizantes”. (ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedade: estrutura 

e organização jurídica da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 64).  
327 A exemplo disso, “[...] no sector financeiro, ter os grupos “Deutsche Bank” e “Bankers Trust”; no setor 

farmacêutico, os grupos “Pfizer” e “ Warner-Lambert”;  “Glaxo-Wellcome” e “Smithkline Beecham”; no setor 

alimentar, os grupos “Phillio Morris” e “Nabisco”, “Nestlé” e “ “Perrier”, “Unilever” e “Best Foods”; no setor 

químico, os grupos “Clariant” e “Hoechst”; ou ainda, no setor automobilístico, os grupos “BMW” e “Rover”, 

“Daimler-Benz” e “Chysler”): com razão se tem afirmado que “a vida dos grupos de sociedades é um verdadeiro 

carrossel de técnicas jurídicas”. (ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedade: 

estrutura e organização jurídica da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 65). 
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alcançar os proveitos econômicos inicialmente desejados.328 329 Ante tais flexibilidades, os 

grupos societários alcançam tamanha dimensão econômica,  que  chegam ao ponto de   

promover a própria internalização do mercado, desnaturalizando o mecanismo automático do 

preço.330 

A vantagem financeira da utilização dos grupos de sociedades decorre da redução do 

investimento inicial de capital da empresa. Tal estrutura assegura o controle de uma grande 

massa de capitais e  a direção econômica única de variadas empresas societárias individuais, 

com um investimento inicial de capital muito menor do que seria necessário. Por exemplo, 

numa fusão. Essa estratégia retrata especialmente o que ocorre nos grupos de participação 

piramidal ou em cascata (desencadeando um efeito multiplicador conhecido como capital 

leverange), haja vista que se verifica uma  atuação uniforme de empresas diversas, com um 

investimento necessário apenas para o exercício do controle na sociedade dominante.331 332 

Numa perspectiva jurídica, a constituição de um grupo de sociedade está relacionada, 

acima de tudo,  à separação do risco da exploração empresarial  e a sua subsequente 

externalização para terceiros (credores sociais). Não representa isto,  tão somente, separar o 

patrimônio da sociedade e o do acionista, mas sim dividir o risco inerente a diversos setores ou 

mercados, uma vez que cada sociedade integrante do grupo é um sujeito de direito independente 

e,  desta maneira, nenhuma delas é responsável, perante terceiros, pelo débito de outra.  A 

responsabilidade limitada assume outro significado, especialmente, para a sociedade 

                                                 
328PRADO, Viviane Muller. Conflitos de Interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006,    

p. 42.  
329ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedade: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, pp. 65-66. 
330“Na competição real entre dois mecanismos alternativos fundamentais de coordenação da atividade      

económica – o mercado e a hierarquia (DAEMZ, H., The Rise of Modern Industrial Enterprise, 205) -, não restam 

hoje dúvidas sobre a primazia do último: com efeito, a “mão invisível” de um mercado aberto e horizontal, forjada 

pelos economistas clássicos, vem sendo gradativamente substituída pela mão visível de organizações econômico-

empresariais que, através de uma complexa rede hierárquica de controlo e coligação interempresariais, eliminam 

em seu próprio  favor a incerteza e os custos inerentes ao livre jogo das forças de mercado, através da coordenação 

da atividade económica das unidades constituintes (CHANDLER, A. Managerial Hierarchies, 11; CHANDLER, 

A. The Emergence of Managerial Capitalism, 437 e ss.; CHANDLER, A. The Visible Hand, 3)”. (ANTUNES, 

José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedade: estrutura e organização jurídica da empresa 

plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 66). 
331ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedade: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, pp. 66-67.  
332Segundo Fabio Comparato, “A situação é muito delicada naquelas companhias criadas para controlar outras 

(holding corporations), e cujos fundos sociais são, portanto constituídos, na sua maior parte, por ações. Suponha-

se uma companhia com o capital de 1.000.000,00, sendo 550.000,00 possuídos por outra, cujo o capital, por sua 

vez, é controlada a 60%, ou seja, 360.000,00 por outra companhia com capital desta última, isto é, de um pouco 

mais de 200.000 ações, permitirá, através do controle em cadeia, dispor de uma companhia com capital de um 

milhão e, certamente, com fundos sociais de valor mais elevado. (COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos 

jurídicos da Macroempresa. São Paulo: RT, 1970, p. 80).  
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controladora do grupo,  pois esta responderá apenas no limite do capital investido na sociedade 

controlada.333  334  

Na ordem jurídico-fiscal, os grupos de sociedades são objeto de regimes tributários 

especiais, mais favoráveis do que os modelos societários tradicionais. Isso porque, além de as 

pequenas sociedades agrupadas poderem ser (e geralmente são) tributadas por uma taxa 

agregada menor do que seria uma só grande sociedade, em idêntica matéria; a constituição dos 

grupos societários - a qual se dá por meio da aquisição de participações societárias, ou mediante 

mero controle externo - é bem mais vantajosa em relação a outros mecanismos 

concentracionistas,  tais como a fusão, a cisão, as entradas de ativos,  ou   trespasse - vez que 

estes envolvem encargos formais e tributários. Observa-se, ainda,  que a colocação dos grupos 

de sociedades no âmbito internacional também ensea consideráveis ganhos fiscais. Isso 

acontece seja pela instituição de sociedades controladas em países que oferecem taxas mínimas 

de imposto - ditos “paraísos fiscais” e  “zonas offshore”, como, as Ilhas Caimã, Mônaco, 

Liechtenstein e Suiça –  seja pela prática denominada  “preços de transferência”, a qual permite 

a transferência de resultados positivos das sociedades agrupadas para outros países.335 Nessa 

perspectiva, Francesco Galgano:  

 

 

As multinacionais ou transnacionais apresentam essa estrutura: elas dão origem a uma 

proliferação de sociedades tantos quantos os mercados estrangeiros em que opera, 

todas controladas por empresas nacionais. Elas conseguem assim a vantagem de 

separar os riscos do mercado externo daqueles do mercado nacional e, além disso, 

separar os riscos relativos a cada um dos mercados estrangeiros. E a vantagem 

adicional de poder realocar várias empresas do grupo no país selecionado, em relação 

à conveniência que cada uma delas oferece, sob os diferentes aspectos: seja em relação 

aos recursos materiais, ou ao custo da mão de obra, ou ao mercado de capitais, ou ao 

tratamento tributário.336 

                                                 
333ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedade: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 68.  
334 “Sem dúvida que este efeito de divisão e externalização dos riscos da atividade da empresa de grupo começa 

hoje a sofrer importantes correcções, seja ao nível legislativo, seja ao nível jurisprudencial e doutrinal, 

questionando-se crescentemente o acerto da extensão do tradicional dogma da “responsabilidade limitada” dos 

sócios das sociedades de capitais (pesando que foi originariamente para o terreno das pessoas singulares) ao 

domínio das pessoas colectivas e, em particular, das sociedades comerciais: a este propósito, para o estado da arte 

no direito positivo comparado e para a proposta de lege ferenda” (ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima 

Engrácia. Liability of Corporate Groups – Autonomy and Control in Parent-Subsidiary Relationships in U.S, 

German and EU Law. Na International and Comparative Perspective. Dissertação Doutoramento Kluwer Law 

International (Studies for Transnational Economic Studies, v. 10), Boston/Deventer, 1994, pp. 170 e ss.; 

ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. The Liability of Polycorporate Enterprises. In: XII “CJIL” 

(1999), pp. 197-231.) 
335ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedade: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, pp. 69-70.  
336“Le ‘multinazionali’ o transnazionali’ presentano questa strutura: esse danno luogo ad una proliferazione di 

società, tanti quanti sono i mercati esteri nei quali l’impresa opera, tutte controllate società nazionale. Si consegue 

cosi il vantaggio di separare tra loro i rischi del mercado estero da quelli del mercado nazionale e, inoltre, di 
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De fato, a organização da atividade empresarial em um conglomerado de várias 

sociedades, todas sob controle comum, mas com sedes em jurisdições diferentes, permite o 

desenvolvimento de estratégias, de modo a se  alcançar o melhor aproveitamento possível  dos 

tratados, regras fiscais e benefícios de cada Estado (treaty shopping). As táticas de elisão 

regulatória envolvem, notadamente, a escolha de um ordenamento no qual uma entidade 

jurídica, tal como uma companhia,  possa ser usada como veículo para se deter ativos ou  

canalizar operações.337 

Entrevê-se, ademais, que a composição de estruturas societárias de grupos também pode 

promover  condutas abusivas no âmbito jurídico-concorrencial e jurídico-laboral.  As empresas 

têm utilizado, frequentemente,  à técnica grupal para ocultar acordos tácitos ou práticas 

anticoncorrenciais que mantêm entre si; ou, ainda, para burlar direitos trabalhistas - tal como 

acontece na situação em que uma mesma atividade econômico-empresarial é dividida entre 

duas ou mais sociedades, de modo que a subsequente distribuição dos trabalhadores por estas 

dificulte  a responsabilização de ambas as sociedades,  no que diz respeito às normas 

trabalhistas.338  

A empresa plurissocietária é claramente uma tendência crescente do capitalismo e até 

propensão de conduta do próprio empresário, mas  exige formalidades de contigenciamento no 

âmbito do Direito, especialmente uma moldura de soluções para a sua responsabilização no 

atual contexto econômico globalizado, pois podem provocar a redução marginal de preços na 

economia e, ao mesmo tempo,  representar fator insuperável de supressão de direitos individuais 

ou coletivos. Em efeito, é uma realidade econômica coordenadora de necessidades da demanda 

em relação à capacidade produtiva, que escapa aos ordenamentos jurídicos e sistemas de 

governo por suas multifacetas fáticas.339 

                                                 
separare fra loro i rischi relativi a ciascuno dei mercatti esteri. E si consegue l´ulteriori vantaggio di poter 

dislocare diverse società di gruppo em paese oportunamente scelti, in rapporto allá convenienza che ciascuno di 

essi offre sotto i diversi aspetti dele risorse materiali o del costo del lavoro o del mercato dei capitali o del 

tratamento fiscale” (GALGANO, Francesco. Le Società – I Gruppi di Società. Torino: UTET, 2003, p. 15).   
337“Internacional regulatory avoidansse strategies essentially entail choosing a conveniente jurisdicion in which to 

create a legal entity, such as a corporation, partnership or  trust, which can be used as vehicle to own assets or 

through wich to channel transactions”. (In: S. PICCIOTTO, Regulation Global Corporate Capitalism, p. 92, apud, 

VIO, Daniel de Avila. Grupos Societários – Ensaio sobre os Grupos de Subordinação, de Direito e de Fato, no 

Direito Societário Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 76).  
338ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedade: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 70.  
339DINIZ, Gustavo Saad. Grupos societários: da formação à falência. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 1-2.  
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Por estas razões e num tal contexto, pretende-se, inicialmente, demonstrar o descompasso 

dos grupos de sociedades em relação ao direito das sociedades, o qual remonta inexoravelmente  

à ruputura dos fundamentos do próprio direito das sociedades comerciais, em particular, a  

autonomia patrimonial e organizacional e a  responsabilidade limitada.  

 

3.1  O descompasso dos grupos de sociedades em relação ao direito das sociedades 

 

Dentro dessa perspectiva econômico-jurídica bastante controvertida é importante destacar 

que, apesar de a transformação dos sistemas econômicos (concentração vesus globalização) e 

das estruturas organizativas da empresa (unissocietária versus plurissocietária) ter sido impelida  

pela legitimação do controle de sociedades por sociedades, foram justamente os mecanismos 

de controle intersocietário que  conduziram à contradição entre a situação de direito (pluralidade 

jurídica de entes societários autônomos) e situação de fato (unidade de ação econômica e 

centralizada do poder da direção).340  

A razão para isso é simples. A participação duma sociedade noutra sociedade admite a 

possibilidade de uma sobreposição estrutural do interesse da sociedade participante ao da 

participada. Em outras palavras, a participação de sociedades em sociedades cria para a 

sociedade participada um estado de subordinação dos respectivos interesse e vontade sociais 

próprios a uma vontade e interesse patrimonial externos, levando, afinal, à relativização ou até 

mesmo à destruição da autonomia patrimonial e organizacional.341 342 

                                                 
340E, como já se viu no capítulo anterior, “[...] os instrumentos de controle intersocietário são inúmeros, e de 

natureza variada, englobando instrumentos de natureza financeira, máxime participações societárias de capital; de 

natureza organizativa, por exemplo, mecanismos de divergência capital-voto, acordos parassociais, golden shares, 

proxy rights; de natureza contratual, designadamente os contratos de empresa; de natureza pessoal, a saber, a 

identidade dos indivíduos que compõem a estrutura acionista ou os órgãos de administração; ou até de natureza 

meramente fática, dentre outros os contratos de direito e comercial comum”. (ANTUNES, José Augusto Quelhas 

Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno paradoxo regulatório, Revista Direito GV, 

v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, pp. 36-37). 
341 ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

de empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 110-112. 
342

“Quando a definição societária leva a vislumbrar interesses heterogêneos demais para que possam ser 

organizados de maneira eficaz, a disciplina do conflito de interesses é de pouco auxílio. Nesse caso, muito mais 

conveniente é admitir a existência de realidade societária mais ampla que deve ser reconhecida. E a razão é simples: 

nesses casos é muito melhor optar por uma definição mais ampla de interesse social, que abranja esfera onde não 

haja contraposição tão ferrenha de interesses e onde, portanto, o feixe de contratos pode ser organizado de forma 

mais coerente. Trata-se, portanto, de uma opção organizativa pela aplicação da solução organizativa para o 

problema de conflito ao invés da regra de conflito.  Exemplo mais do que evidente do que se está dizendo é o caso 

dos grupos de empresas. Na maioria dos grupos de empresas, seja de fato, seja de direito, o que há na realidade é 

uma preponderância dos interesses do controlador e uma contraposição, no mais das vezes, inútil dos minoritários 

explorados e prejudicados. A disciplina do conflito de interesse tem se mostrado, ao menos no direito brasileiro, 

quase sempre inútil para oferecer-lhes proteção. A razão – diriam os economistas – é que procurar a organização 

de um feixe de contrato exatamente naquela esfera origina tensões internas ou custos de transação excessivamente 

elevados. Muito mais interessante é definir o interesse social em um âmbito mais abrangente do grupo de empresas, 
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Ora, os direitos societários tradicionais, em todas as ordens jurídico-societárias, foram 

concebidos para disciplinar a empresa monossocietária singular, dotada de personalidade 

jurídica e econômica independente, que exerce sua atividade econômico-empresarial na 

realização de uma vontade social e de um interesse social próprios. O grupo de sociedades, no 

entanto, representa uma espécie de “empresa de 2º grau”, cuja existência é tão-somente possível 

pela perda da autonomia, em maior ou menor grau, das “empresas de 1º grau” que a 

compõem.343  

O surgimento dos grupos de sociedades, então, concede o ensejo a uma verdadeira crise 

nos quadros jurídicos tradicionais, uma vez que o princípio clássico da autonomia societária 

contradiz com o princípio do controle de uma sociedade sobre outra, constatando-se, deste 

modo, a necessidade de debater a estrutura patrimonial e organizacional autônomas, 

consectários do modelo societário tradicional, ante a principal técnica de organização da 

empresa moderna.  

 

3.1.1 O dogma da autonomia da sociedade comercial ante os grupos societários  

 

 

A versão clássica da estrutura patrimonial autônoma, obviamente, não poderia sobreviver 

à realidade crescente dos  grupos de sociedades. Não é de se estranhar que os patrimônios das 

diversas sociedades agrupadas sejam utilizados para a realização de um interesse global, 

distinto daquele que seria exercido por parte de cada uma delas, caso atuassem isoladamente. 

Na busca da alocação ideal dos recursos financeiros, tecnológicos e humanos, os ativos e 

                                                 
e ali procurar organizar o feixe de contratos. Isso implica subordinar o interesse da sociedade ao interesse do grupo, 

desaplicando consequentemente a disciplina do conflito de interesses. É evidente que a contrapartida necessária 

desse fato tem de ser mais rigorosa e coerente regra de compensação das perdas causadas das perdas causadas aos 

minoritários [terceiros de um modo geral]. Os minoritários, entendidos como elementos quase externos ao 

interesse social e à sociedade, podem ser então muito melhor defendidos por via contratual do que quando 

englobados no interesse social”. (SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo Direito Societário. 4.ed. São Paulo, 2015, 

pp. 47-48). 
343ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno 

paradoxo regulatório, Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, pp. 47-48.  
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passivos das sociedades agrupadas são considerados globalmente, no contexto de uma 

estratégia empresarial comum.344 345    

A transferência de recursos entre as sociedades agrupadas pode ocorrer nas mais diversas 

direções, e mediante os mais distintos títulos jurídicos. Seguindo à lógica interna da 

organização, e não a de mercado, as permutas se dão da  sociedade dominante para as 

dominadas (downstream), destas para aquela (upstream), ou mesmo entre as diversas 

sociedades dependentes (cross-stream) -  sob a forma, por exemplo, de concessão de 

empréstimos, royalties, transferência de tecnologia, venda de mercadorias, prestação de 

serviços, distribuição de lucros.346  

A integração de uma sociedade a um grupo cuja política financeira seja centralizada leva 

a uma total confusão patrimonial entre as diversas unidades. As sociedades dominadas ficam 

sujeitas aos comandos da sociedade dominante, que dispõe de mec anismos eficazes para 

manejar os resultados, determinando a política da distribuição de dividendos e de novos 

investimentos. 347 

Verifica-se a ruptura da autonomia patrimonial, também, no que se refere à política de 

vendas e de marketing. As sociedades dominadas tendem a transferir tais áreas para a sociedade 

dominante, que estabelece, entre outras matérias, um padrão comum de produtos, locais onde 

devem ser produzidas, momento de sua introdução no mercado, estratégia da distribuição e  

publicidade. Se, no entanto, por um lado, essa orientação única traz inúmeras vantagens 

                                                 
344 Existem várias teorias sobre o conceito e a natureza do patrimônio, que podem ser resumidas em duas grandes 

correntes: teoria clássica e teoria moderna. A primeira, de orientação personalista e subjetiva, “[...] vincula de 

forma absoluta as noções de patrimônio e personalidade. O patrimônio é considerado o conjunto de direitos e 

deveres de uma pessoa determinada, sendo então uma universalidade de direito. Por ser o patrimônio uma 

emanação da personalidade, podem ser inferidas as seguintes consequências: (i) só as pessoas, naturais e jurídicas, 

possuem patrimônio; (ii) toda pessoa possui patrimônio, mesmo que não possua nenhum bem; (iii) toda pessoa só 

pode ter um patrimônio, sendo ele, uno e indivisível. Já a teoria moderna adota concepção objetiva do patrimônio, 

procurando justificar a coesão dos elementos, não por estarem ligados a uma pessoa, mas por terem destinação 

comum. A finalidade comum seria o ponto de unificação de direitos e obrigações, formando o patrimônio. Dessa 

forma, de acordo com tal concepção, patrimônio seria um conjunto de bens coesos por serem afetados a um mesmo 

objetivo”. (CAMINHA, UINIE. Securitização. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 108 e ss.).  
345MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 134-135.  
346“[...] o princípio dos vasos comunicantes pode ser aplicado à perfeição, quando se trata de examinar a realidade 

patrimonial dos grupos de sociedades, pois a transferência de recursos financeiros entre seus membros se dá em 

nível elevado e com grande frequência, a ponto de serem considerados como autênticas organizações de mercado 

interno”. (MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de 

Oliveira, 2002, p. 135).  
347A realidade de sociedades constituídas no Brasil – tal como General Motors, C&A Modas Ltda., Nestlé 

Industrial e Comercial Ltda., Ford do Brasil Ltda., Volkswagem do Brasil Ltda., Schering do Brasil Química e 

Farmacêutica Ltda., Esso Brasileira de Petróleo Ltda. - sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade 

limitada, que, todavia, são controladoras por uma sociedade estrangeira do grupo, cuja detêm a quase totalidade 

do capital, bem exemplificam essa situação. (MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito 

Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 2002, pp. 137-138). 
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econômicas  (maior economia de escala, melhor controle de estoques, redução de custos de 

publicidade), por outro, expõe as sociedades dominadas aos riscos de negócios pelos quais não 

foram responsáveis.348 

A centralização da política administrativa em geral, igualmente, pode levar à subversão 

da autonomia patrimonial. Quando as diretrizes administrativas gerais são definidas pela 

sociedade dominante, o patrimônio das sociedades dominadas passa a ser explorado segundo a 

orientação geral do grupo. É, portanto, comum que os ativos das sociedades integrantes do 

grupo sejam empregados para alcançar objetivos alheios aos seus, ou ainda que assumam 

passivos em benefício de outras sociedades do grupo.349 

A ruptura da autonomia patrimonial, ademais, tem reflexos importantes sobre a posição 

jurídica dos sócios. Em relação aos sócios das sociedades dominadas,  pode-se dizer que aqueles 

têm seu direito aos lucros  distorcido, tanto em razão da livre alocação de recursos entre as 

várias sociedades agrupadas, como pela centralização da política da distribuição de lucros e 

investimentos. Nestas situações, ainda, o direito à informação dos sócios é mitigado pela 

complexidade das operações realizadas pelas diversas sociedades do grupo, vez que não têm 

acesso à situação econômica e financeira de cada sociedade, especialmente, quando os negócios 

são desenvolvidos em termos globais. Os  direitos dos sócios da sociedade dominante são 

semelhantemente atingidos, já que a integração desta ao grupo acarreta a afetação do seu 

patrimônio a uma atividade global, cujos riscos são bem maiores do que os assumidos por uma  

sociedade individual. 350 

 Os credores, de igual modo, têm sua posição jurídica alterada pelo fenômeno dos grupos. 

A garantia do credor, a qual, via de regra,  consiste no patrimônio da  sociedade devedora, perde 

toda a  substância na relação grupal, pois as permutas dos recursos intragrupo e a orientação  

em favor de um interesse externo a cada unidade societária distorcem a estrutura patrimonial 

destas. De se notar, então, que os grupos de sociedades se beneficiam do princípio da limitação 

da responsabilidade em relação a cada unidade jurídica e, ao mesmo tempo, transferem ao 

credor os riscos do négocio. Essa situação atinge, sobretudo, os credores que possuem menor 

poder de negociação, por exemplo, fornecedores, consumidores, titulares de crédito 

                                                 
348 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 138.  
348 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 138-139.  
349MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 139.  
350 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 140.  
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decorrenttes de ilicitos extracontratuais, dado que não são capazes de exigir caução da 

sociedade dominante, tal como fazem as instituições financeiras.351  

Obviamente, a autonomia organizacional das sociedades, de natureza hierárquica e 

baseada no princípio da separação dos poderes, também é prejudicada pelo fenômeno grupal.  

A organização da sociedade anônima, que é nos mais diversos países formada pelos órgãos 

deliberativo (assembleia geral), administrativo (conselho de administração e diretoria) e de 

fiscalização (conselho fiscal), não é condizente com a organização  da empresa em grupo de 

sociedades.352   

Com a integração da sociedade isolada ao grupo de sociedades, tanto a estrutura 

organizacional como o exercício do poder empresarial assumem uma lógica diversa em relação 

a cada um dos órgãos das sociedades agrupadas. Uma vez os grupos são orientados por uma 

direção econômica unitária, as decisões empresariais mais importantes são delegadas à 

sociedade dominante ou aos administradores comuns do grupo, de sorte que a assembleia geral 

perde absolutamente sua função nas sociedades dominadas. 353  

O esvaziamento de tal órgão também é observado na sociedade dominante, dado que 

deixa de existir uma relação direta entre a assembleia geral desta e a atividade desenvolvida 

pelas sociedades dominadas. No tocante aos órgãos de administração, observa-se que as 

sociedades dependentes transferem a competência de seus administradores, em maior ou menor 

grau, para os administradores da sociedade dominante ou comuns do grupo. A constituição da 

empresa em grupos também produz efeitos sobre os órgãos de fiscalização. Embora o grupo 

exerça a atividade empresarial global,  o faz por intermédio de unidades jurídicas 

independentes, o que torna sua atribuição bem mais complexa. Aliás, ao transformar a própria 

finalidade perseguida pelo ente societário, o fenômeno dos grupos  vai de encontro ao princípio 

da organização autônoma. É inexorável à organização empresarial a busca de uma finalidade 

coerente no que diz respeito ao seu interesse social.354 

O poder de orientar a atividade das sociedades filiadas, ou até mesmo a gestão 

administrativa destas, sobremaneira no caso dos grupos centralizados, não são executados pelos 

                                                 
351 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, p. 140.  
352“Na sociedade anônima, principal técnica de organização da empresa no modelo clássico, a organização assume 

nos diversos países a seguinte forma básica: (I) órgão deliberativo (assembleia geral), (II) órgão de administração 

(conselho de administração e diretoria) e (III) órgão de fiscalização (conselho fiscal) (MUNHOZ, Eduardo Secchi. 

Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 2002, p. 142).  
353 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 142-146.  
354MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 142-146.  
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órgãos de sua estrutura, mas sim pela  sociedade dominante ou de um órgão comum do grupo. 

O interesse da sociedade é sucedido pelo interesse do grupo, modificando os deveres e as 

responsabilidade do controlador e dos administradores, no que concerne à proteção dos 

minoritários e dos terceiros que se relacionam com a sociedade.355 

As estruturas patrimonial e organizacional autônomas, nas quais se assenta a sociedade 

isolada personificada cuja responsabilidade é limitada, não se acomodam ao fenômeno dos 

grupos, provocando a disfunção dos pilares do modelo societário clássico. Primeiro, o 

patrimônio separado, que caracteriza a sociedade isolada, é substituído por um conjunto de 

ativos e passivos transferidos livremente segundo os interesses do grupo, sem respeitar os 

limites da personalidade jurídica de cada sociedade. Segundo, a organização autônoma na qual 

se apoia o processo de decisão e de estruturação do poder empresarial é interrompida, criando 

uma situação de total desequilíbrio entre o exercício do poder e a atribuição de 

responsabilidade.  

O regime de responsabilidade da empresa plurissocietária consiste atualmente o cerne do 

problema da regulação jurídica desta nova forma de organização empresarial, tornando-se num 

dos mais controversos temas do direito comercial. Isso porque, como se sabe, os grupos de 

sociedades são formados por um conjunto de sociedades, que conservam formalmente a sua 

autonomia jurídica, mas subordinam-se à direção econômica unitária de uma sociedade 

controladora. Nesse sentido, segue a pesquisa.  

 

3.1.2 Responsabilidade nos grupos de sociedades  

 

 

Aprofundando-se então  na análise do descompasso causado pelo fenômeno dos grupos 

de sociedades perante o direito societário tradicional, chega-se ao problema da  

responsabilização das sociedades integrantes dos grupos societários, que tem como imbróglio 

determinar se e em que condições poderão ser imputáveis à sociedade-mãe, ou à sua 

administração,  as condutas perpetradas ou as dívidas contraídas pela sociedade filha.  

Isso porque a estrutura organizacional em grupos de sociedade, a um tempo só, permitiu 

a separação do risco da exploração empresarial e a sua subsequente externalização para 

terceiros (credores sociais voluntários e involuntários). Explica-se: uma vez que cada sociedade 

integrante do grupo é um sujeito de direito independente e, desta maneira, nenhuma delas é 

                                                 
355 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo:  Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 145- 147.  
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responsável, perante terceiros, pelo débito da outra, utilizando-se a técnica grupal, pode se 

limitar os riscos de cada negócio a um determinado patrimônio, separado pela personificação 

da sociedade, que fica encarregada de explorá-la. 356   

Os grupos societários invertem o sentido da distribuição dos riscos empresariais realizado 

pelo tradicional direito das sociedades. À medida que na sociedade independente a 

externalização dos riscos do negócio para os credores sociais é contrabalançada pela instituição 

de garantias em seu favor - por exemplo, autonomia patrimonial perfeita, capital social, 

prioridades creditórios falimentares - nos grupos de sociedades a externalização dos riscos da 

exploração empresarial se dá sem quaisquer contrapartidas.357 

Esse  aspecto é ainda acentuado pela realidade da globalização econômica, pois várias 

sociedade do grupo, não raras vezes, submetem-se a distintos ordenamentos jurídicos, que 

naturalmente possuem estratégias regulatórias diferenciadas, e até mesmo inconsistentes entre 

si.  As  estratégias regulatórias das principais ordens jurídicas do mundo evidenciam tantas 

diferenças entre si,  criando, assim, um conjunto de regulações altamente diferenciado para o 

fenômeno da empresa plurissocietária, o qual possui, na realidade,  dimensão      

internacional.358  

A prática das empresas multinacionais é uma interessante demonstração dos resultados, 

não de todo coerente, a que inadequação do direito societário vigente em relação aos grupos de 

sociedades pode levar. É cada vez mais comum que os grupos multinacionais atuem em 

diversos países por meio de suas subsidiárias, sem, todavia, se responsabilizar em pelos danos 

que estas venham a causar aos seus credores, consumidores, trabalhadores, ou até mesmo ao 

meio ambiente.359 360 

                                                 
356Nesse ponto é importante ressaltar que “A distinção entre credores voluntários e involuntários assenta 

fundamentalmente na natureza da posição do credor na relação jurídico-creditícia com a sociedade: assim, por 

exemplo, ao passo que o banco que emprestou fundos ou o fornecedor que vendeu mercadorias a uma sociedade 

tiveram obviamente uma voz activa na conformação da relação de crédito emergente (tendo ocasião de determinar 

o estabelecimento e os termos da mesma, v.g., negociando taxas de juro ou preços de venda apropriados para cobrir 

a magnitude do risco assumido), o consumidor dum produto defeituoso ou o trabalhador vítima de um acidente de 

trabalho não possui qualquer intervenção no surgimento da relação creditícia indenizatória, não dispondo assim 

de qualquer controlo real, nem sobre o seu se, nem sobre o seu como. (ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima 

Engrácia. A responsabilidade da empresa multinacional. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, 

ano 15, v. 58, pp. 205-265, out.-dez., 2012, p. 226).  
357ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa Plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, p. 140.  
358 TOMAZETTE, Marlon. Direito societário e globalização: rediscussão da lógica público-privada do Direito 

societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 155-156. 
359TOMAZETTE, Marlon. Direito societário e globalização: rediscussão da lógica público-privada do Direito 

societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 154-156. 
360“[...] nos últimos 30 anos, uma parte significativa de pequenas sociedades explorando negócios de risco foi 

criada com a motivação primária de evadir a exposição às normas em matéria de responsabilidade laboral, 

ambiental e do consumidor. [...] Ilustrações não faltam: por exemplo, o grupo Philip Morris criou a sua holding 

de topo sem esconder o seu confesso propósito de assim garantir a impermeabilidade da cúpula hierárquica 



108 

 

São recorrentes as notícias sobre acidentes de trabalho causados pela falta de segurança, 

trabalho infantil e o trabalho de imigrantes em situação degradante, em diversos países, 

principalmente nos Estados periféricos, que envolvem grandes grupos internacionais. A 

exemplo disso, o desabamento de uma fábrica de tecidos em Bangladesh em 2013, causado pela 

falta de condições de segurança, que matou mais de mil trabalhadores; cinco trabalhadores 

bolivianos, incluindo uma menina de 14 anos, foram encontrados em São Paulo trabalhando em 

condições análogas à escravidão enquanto produziam roupas para a marca Brooksfield Donna; 

o trabalho de 146 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade no Estado do Ceará; e 

ainda uma onda de suicídios cometidos por trabalhadores da Foxconn Technology em 

Shenxhen, na China.361   

Os choques provocados pelas empresas multinacionais no âmbito do trabalho podem 

ensejar inúmeros tipos de danos, não tão-somente de ordem patrimonial ou moral. Muita vez, 

uma coletividade de trabalhadores é afetada por meio de um uso sistemático do modelo de 

terceirização em cadeias, não se limitando, portando, os danos dali decorrentes àqueles 

trabalhadores diretamente envolvidos no caso. A conduta danosa de uma empresa diante da 

realidade local é capaz de gerar tanto danos morais coletivos aos trabalhadores quanto danos 

sociais.362  

Os efeitos das inúmeras externalidades econômico-sociais também são visíveis no meio 

ambiente. As empresas multinacionais, como já dito, constituem-se essencialmente em grupos 

de sociedades, operando assim em diversos países por meio de subsidiárias juridicamente 

independentes. Em razão disso, quando qualquer uma das sociedades agrupadas causa um dano 

ambiental, ainda que este tenha repercussão mundial, a responsabilidade recai exclusivamente 

sobre a sociedade que provocou diretamente o prejuízo. Considerando que tais empresas atuam 

                                                 
empresarial face às severas regras em matéria de proteção do consumidor e responsabilidade do produtor; e o 

grupo petrolífero Exxon, na sequência do derrame provocado por seu petroleiro nas costas do Alasca, decidiu 

passar a contratar transportadores independentes como forma de prevenir futuras responsabilidades ambientais 

decorrentes de acidentes semelhantes”. (ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. A responsabilidade 

da empresa multinacional. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, ano 15, v. 58, pp. 205-265, 

out.-dez., 2012, p. 227) 
361MATOS, Laura Germano; MATIAS, João Luís Nogueira. Multinacionais fast fashion e Direitos Humanos: em 

busca de novos padrões de responsabilidade. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 15, n. 2, pp. 254-268, 

2018, p. 257.  
362“Os danos sociais são aqueles ocorridos em virtude de um comportamento socialmente reprovável, doloso ou 

culposo, que ultrapassa a órbita individual e atinge direitos difusos, impactando na coletividade. Os danos sociais 

atingem toda a sociedade, não apenas os trabalhadores envolvidos na cadeia de produção” (MATOS, Laura 

Germano; MATIAS, João Luís Nogueira. Multinacionais fast fashion e Direitos Humanos: em busca de novos 

padrões de responsabilidade. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 15, n. 2, pp. 254-268, 2018, pp. 257-

260).  
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cada vez mais em segmentos industriais potencialmente nocivos ou perigosos, sem adotar todas 

as medidas de precaução possíveis, são vários os exemplos catástrofes ecológicas que 

demonstram esse problema.363  

No emblemático caso Craig v. Lake Asbestos of Quebec Ltd., Clarence Craig e Duveen 

Craig, para obter indenização por danos sofridos pela exposição a fibras de amianto enquanto 

trabalhavam na fábrica de Owens-Corning, em Berlim, New Jersey, ajuizaram ação em um 

tribunal do Estado da Pensilvânia em face da Owens-Corning e mais 11  empresas que 

fabricavam, vendiam ou forneciam direta ou indiretamente amianto para esta, todavia, não 

possuíam sede naquele país. Após várias discussões sobre a competência, em decisão final, o 

tribunal considerou  responsáveis tão-somente as subsidiárias que atuavam nos Estados Unidos, 

não admitindo, portanto, a a desconsideração da personalidade jurídica para atingir as 

sociedades controladoras que possuíam ativos nos Estados Unidos. Pelo fato de que não foram 

localizados ativos das pessoas condenadas que permitissem a satisfação das obrigações, a 

indenização garantida às vítimas não foi paga. 364 365  

Em 10 de julho de 1976, um reator da indústria química ICMESA, localizada na cidade 

italiana de Sevesco, liberou um composto altamente tóxico (dioxina) na atmosfera, afetando 

assim, muitas pessoas e animais daquela região. Ocorre que a empresa que causou  diretamente 

o dano, considerada, em última análise, subsidiária da Hoffmann-La Roche, cuja sede localiza-

se na Suíça, não possuía ativos para arcar com seu prejuízo. Em decorrência de tal insuficiência 

patrimonial, foram iniciadas diversas demandas para tentar responsabilizar a Hoffmann La 

Roche e as outras sociedades do grupos,  porém, ao final,  restaram   formalizados acordos bem 

aquém do valor da decisão inicial. 366  

O caso Amoco Cadiz é outro exemplo de desastre ambiental no qual foi discutido a 

extensão da responsabilidade às sociedades agrupadas. Um petroleiro de propriedade da 

companhia liberiana Amoco Tankers, subsidiária da Standard Oil Company de Indiana, 

naufragou, em 1978, despejando 230 mil toneladas de óleo no mar da França, afetando 150 km 

de praias. Neste caso, embora o tribunal tenha reconhecido a responsabilidade da controladara 

                                                 
363TOMAZETTE, Marlon. Direito societário e globalização: rediscussão da lógica público-privada do direito 

societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, p. 155.  
364TOMAZETTE, Marlon. Direito societário e globalização: rediscussão da lógica público-privada do direito 

societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, p. 155.  
365OPENJURIST. 843 F. 2d 145 - Craig v. Lake Asbestos of Quebec Ltd. Disponível em: 

<https://openjurist.org/843/f2d/145/craig-v-lake-asbestos-of-quebec-ltd>. Acesso em: 24 jan. 2019.  
366TOMAZETTE, Marlon. Direito societário e globalização: rediscussão da lógica público-privada do direito 

societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 155-156.  

https://openjurist.org/843/f2d/145/craig-v-lake-asbestos-of-quebec-ltd
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do grupo, e o tenha feito 14 anos depois do ocorrido, o valor da indenização foi muito menor 

do que inicialmente requerido.367 368 

Há ainda que se falar no caso Bhopal,  que ocorreu na Índia, em 1984. A empresa  

responsável pelo estabelecimento que causou  danos físicos e a morte de milhares de pessoas 

era para todos os efeitos indiana, mas o vazamento ocorreu nas instalações da Union Carbide 

India Limited (UCIL), cuja  detentora de 50,9% do capital era a Union Carbide norte americana. 

Acontece que, apesar de a controladora ianque ter sido condenada pela Justiça indiana e ter 

pago grande parte da indenização, a Justiça federal de Nova York considerou que a Union 

Carbide U.S. Co não teria mais qualquer responsabilidade pelos danos ambientais decorrentes 

do citado acidente.369  370 

Nessa mesma ordem de ideias e com maior razão, cabe ainda citar dois últimos grandes 

desastres ambientais ocorridos no Brasil, ambos envolvendo uma das maiores empresas 

multinacionais de mineração do mundo, a Vale S/A.371  Em 5 de novembro de 2015, no 

Município de Mariana, Minas Gerais, o rompimento abrupto da barragem de Fundão, 

controlada pela Samarco Mineração S.A., um empreendimento conjunto das empresas 

brasileira Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton, resultou no vazamento de 62 milhões 

de metros cúbicos de rejeitos da mineração, mas o processo criminal da morte de 19 pessoas e 

o processo ambiental que avalia os danos causados à região ainda não foram concluídos. Diga-

se, aliás, que estão longe de chegar ao fim. Por um lado, a Samarco S/A e suas controladoras, 

Vale e BHP Billiton, alegam ser inocentes e dizem que o rompimento foi um acidente. De outro, 

                                                 
367TOMAZETTE, Marlon. Direito societário e globalização: rediscussão da lógica público-privada do direito 

societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, p. 156.  
368OGLOBO. Fatos históricos. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-

historicos/superpetroleiro-naufraga-despeja-230-mil-toneladas-de-oleo-no-mar-da-franca-10138380>. Acesso 

em 24 de jan. 2019.  
369TOMAZETTE, Marlon. Direito societário e globalização: rediscussão da lógica público-privada do direito 

societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 155-156.  
370Argumentação expendida pelo Governo da Índia no  mencionado caso Bhopal: The complex corporate structure 

of the multinacional enterprise, with networks of subsidiaries and divisions, makes it exceedingly difficult or even 

impossible to pinpoint responsibility for the damages caused by the enterprise to discrete corporate units or 

individuals. In reality, there is but one entity, the monolithic multinacional, wich is responsible for the desing, 

development and dissemination of information and technology world-wide, acting through a forged network of 

interlocking directors, common operating systems, financial and other controls. [...] Persons harmed by the acts of 

a multinational Corporation are not in position to isolate which unit of the enterprise caused the harm, yet it is 

evident that the multinacional enterprise is liable for such harm” (ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima 

Engrácia. A responsabilidade da empresa multinacional. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, 

ano 15, v. 58, pp. 205-265, out.-dez., 2012, p. 228 – nota de rodapé).  
371A Vale S/A é uma das maiores mineradoras do mundo, tendo capitalização de mercado de aproximadamente 

US$ 68 bilhões, com cerca de 247.000 acionistas em todos os continentes. É a maior produtora mundial de minério 

de ferro e pelotas de minério de ferro e a maior produtora mundial de níquel, mas também produz minério de 

manganês, ferroligas, carvão térmico e metalúrgico, cobre, e subprodutos de metais do grupo da platina (“PGM”), 

ouro, prata e cobalto (VALE.  Investidores - A empresa. Disponível em: 

<http://www.vale.com/brasil/PT/investors/company/fact-sheet/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 28 jan. 2019). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mariana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samarco_Minera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empreendimento_conjunto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_S.A.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3-Bretanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/BHP_Billiton
https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/superpetroleiro-naufraga-despeja-230-mil-toneladas-de-oleo-no-mar-da-franca-10138380
https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/superpetroleiro-naufraga-despeja-230-mil-toneladas-de-oleo-no-mar-da-franca-10138380
http://www.vale.com/brasil/PT/investors/company/fact-sheet/Paginas/default.aspx
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a acusação de polícias e de ministérios públicos diz que as empresas tinham conhecimento do 

risco de rompimento da barragem, mas a informação foi negligenciada. Assim, muitos 

processos e acordos se acumulam sem que se saiba quando e como serão resolvidos.372 373  

Pela mesma razão, mais recentemente, precisamente em 25 de janeiro de 2019, 

sobreveio outro desastre com grave repercussão ambiental e elevado número de vítimas, no 

Município de Brumadinho, também no Estado de Minas Gerais, em outra propriedade da 

empresa multinacional Vale S/A. O fato é que o rompimento de mais uma barragem de rejeitos 

de mineração ratifica, de modo exponencial, o quão  ineficaz é a atual legislação no que diz 

respeito à responsabilização empresarial. Se assim não fosse, talvez a mesma empresa não 

tivesse repetido igual erro em tão pouco tempo. As consequências de tal desastre são enormes 

e muito certamente as empresas envolvidas ainda relutarão bastante até assumir a 

responsabilização efetiva pelos danos causados.374  

É, nesse sentido, inescusável ressaltar que no ordenamento jurídico brasileiro, a distinção  

estabelecida  entre propriedade acionária e poder de controle empresarial, pela lei de sociedades 

anônimas, conferiu aos sócios ou aos seus administradores-controladores os deveres e as 

responsabilidades específicos para com os demais acionistas da empresa, especialmente em 

relação aos sócios minoritários; aos que trabalham na empresa e para com a comunidade em 

que atua de um modo geral. Assim se aplicam à sociedade-mãe todas as disposições relativas 

ao poder de controle e seu poder abusivo,  fixados nos artigos 117 e 118 da Lei das Sociedades 

Anônimas (Lei 6404/76).375   

Ocorre que, malgrado a Lei das Sociedades Anônimas brasileira, finalmente, ter 

determinado a responsabilização da sociedade controladora, tanto com relação às sociedades 

participantes do grupo, quanto com relação aos seus sócios minoritários, ela não previu a 

responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária entre as sociedades componentes de um grupo 

                                                 
372GLOBO.COM. Processos e acordos marcam 30 meses do desastre da barragem de Mariana. Disponível 

em:<https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/processos-e-acordos-

marcam-30-meses-do-desastre-da-barragem-de-mariana.ghtml>. Acesso em: 28 jan. 2019.  
373OLIVEIRA, Maria Galleno de Souza. A quem compete a responsabilidade pelo desastre do Distrito de 

Bento Rodrigues-MG? Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2015/12/03/a-quem-compete-a-

responsabilidade-pelo-desastre-do-distrito-de-bento-rodrigues-mg-artigo-de-maria-galleno-de-souza-oliveira/>. 

Acesso em: 28 jan. 2019.  
374UOLNOTÍCIAS. Tragédia em Brumadinho. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2019/01/31/numero-de-mortos-chega-110-em-brumadinho-238-estao-desaparecidos.htm>. Acesso em 

31 jan. 2019.  
375 O parágrafo único do artigo 116 da Lei 6404/76 dispõe que “[...] o acionista controlador deve usar o poder com 

o fim de fazer a companhia realizar o seu objetivo e cumprir a sua função social, e tem deveres e responsabilidades 

para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos 

direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. O artigo 117 da mesma lei determina que “[...] o acionista 

controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder e ainda exemplifica várias 

modalidades de exercício abusivo de poder.  

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/processos-e-acordos-marcam-30-meses-do-desastre-da-barragem-de-mariana.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/processos-e-acordos-marcam-30-meses-do-desastre-da-barragem-de-mariana.ghtml
https://www.ecodebate.com.br/2015/12/03/a-quem-compete-a-responsabilidade-pelo-desastre-do-distrito-de-bento-rodrigues-mg-artigo-de-maria-galleno-de-souza-oliveira/
https://www.ecodebate.com.br/2015/12/03/a-quem-compete-a-responsabilidade-pelo-desastre-do-distrito-de-bento-rodrigues-mg-artigo-de-maria-galleno-de-souza-oliveira/
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/01/31/numero-de-mortos-chega-110-em-brumadinho-238-estao-desaparecidos.htm
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perante terceiros. Isso significa dizer, em efeito, que a responsabilidade solidária ou subsidiária, 

entre pessoas jurídicas distintas, em face de terceiros, somente é admitida na forma genérica do 

artigo 50 do Código Civil brasileiro. Pela omissão da legislação específica, “[...] aplica-se a 

qualquer caso no qual se devam estender obrigações de uma pessoa jurídica a outra, física ou 

jurídica, e não só no caso de sociedades isoladas”, a lei geral que regulamenta o instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica.376 377  

Lado outro, não existe um único modelo de responsabilidade para a empresa 

plurissocietária, podendo se dizer assim que, no Brasil,  há uma disciplina peculiar para cada 

especificidade jurídica. A legislação brasileira, em diversas circunstâncias, reconhece a 

responsabilidade solidária ou subsidiária de pessoas jurídicas distintas, tanto em grupos de 

direito, quanto de fato, e ainda em coligações temporárias:  o direito do consumidor estabelece 

a responsabilidade subsidiária para as sociedades agrupadas pelos danos causados ao 

consumidor (artigo 28 da Lei n. 8.078/90378);  às obrigações trabalhistas (artigo 2º, §2º, da 

Decreto-Lei 5452/43379),   previdenciárias (artigo, 30, IX, da Lei 8.212/91380), e infrações à 

ordem econômica (artigo 33 da Lei 12.529/2011381)  é aplicada a responsabilidade solidária; a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira, também é solidária, tanto entre sociedades 

                                                 
376 Art. 50, CC. 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. 
377CAMINHA, Uinie. Notas sobre os grupos de sociedade no Direito brasileiro. Pensar, Fortaleza, pp. 187-195, 

abr. 2007. Edição Especial. Disponível em: <http://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/856/1689>. Acesso em: 

25 jan. 2019, pp. 193-194.  
378Art. 28, CDC. 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. § 1° (Vetado). § 2° As 

sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas 

obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas 

obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.  § 5° Também poderá 

ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 
379Art. 2º, CLT. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 

econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. § 2o  Sempre que uma ou mais empresas, 

tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração 

de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão 

responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. (Redação dada pela Lei nº 

13.467, de 2017)  (Vigência). 
380 Art. 30, Lei 8212/ 91.A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à 

Seguridade Social obedecem às seguintes normas: IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer 

natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; 
381Art. 33, Lei 12.529/11. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de grupo 

econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração à ordem econômica. 

http://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/856/1689
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art6
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controladoras, como controladas, ou ainda coligadas (artigo 4º, §2º,  da Lei 12.846/2013382); o 

Direito ambiental,  por fim, ao reconhecer a possibilidade de desconsideração jurídica de 

qualquer sociedade pelo simples inadimplemento das obrigações, vai além da responsabilidade 

solidária, dando margem também a uma responsabilidade ilimitada da sociedade mãe. 383 384 

Na contextura mundial, são três os sistemas legais de imputação dos custos e riscos 

gerados pela atividade empresarial que se sobressaem. O primeiro deles, o modelo norte-

americano, resolve o problema da responsabilidade com base  no Direito societário clássico, de 

modo que um ente societário pertencente a um grupo,  máxime a respectiva sociedade-mãe, não 

pode ser responsabilizado pelos atos ou débitos das demais sociedades. A imputação de 

responsabilidade à sociedade-mãe por dívidas de uma das suas filiais é inadimíssivel; tão-

somente em circunstâncias excepcionais, essa regra poderá ser afastada pelos tribunais 

mediante a desconsideração da personalidade jurídica  (disregard of corporate entity, piercing 

the corporate veil).385   

Trata-se de um sistema de regra-exceção de cunho eminentemente jurisprudencial, que 

indica larga casuística. A prática demonstra que os tribunais aplicam o instituto da 

deconsideração da personalidade jurídica às empresas plurissocietárias, assim como às 

empresas unissocietárias.386 Na verdade, “A visão tradicional da desconsideração da 

personalidade jurídica não foi pensada para as relações de um grupo societário, mas para a 

sociedade isolada”.387   

Essa estratégia tradicional também é ineficiente no plano do funcionamento do mercado 

e das próprias empresas. A transposição automática do instituto da  responsabilidade limitada 

para esta nova forma de empresa, além de comprometer os interesses de vários agentes jurídico-

empresarias, sobremodo os credores das sociedades agrupadas,  induz a sérias distorções, as 

                                                 
382 Art. 4o, Lei 12.846/2013. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, 

transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. § 2o As sociedades controladoras, controladas, coligadas 

ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos 

previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral 

do dano causado. 
383CAMINHA, Uinie. Notas sobre os grupos de sociedade no direito brasileiro. Pensar, Fortaleza, pp. 187-195, 

abr. 2007. Edição Especial. Disponível em: <http://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/856/1689>. Acesso em: 

25 jan. 2019, p. 194.  
384 TOMAZETTE, Marlon. Direito societário e globalização: rediscussão da lógica público-privada do direito 

societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, p. 159. 
385ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno 

paradoxo regulatório. Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, pp. 39-40.  
386ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno 

paradoxo regulatório. Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, pp. 40-41.  
387TOMAZETTE, Marlon. Direito societário e globalização: rediscussão da lógica público-privada do direito 

societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, p. 157. 
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quais resultam na alocação artificial dos recursos produzidos, por exemplo,  os perigos de moral 

hazard (o perigo de manipulação das formas jurídicas como expediente self-service de 

realocação dos ativos empresariais ou de seguro contra os riscos empresariais) e de 

comportamento free-rider (o incentivo assim criado aos empresários para se servirem da 

organização grupal como expediente de externalização do risco da exploração empresarial para 

a sociedade como um todo sem adequada compensação).388 

A estratégia intermediária ou mitigada,  fundamentada no modelo dualista do Direito 

alemão (Aktiengesetz, de 1965), propõe regime de responsabilidade para a empresa 

plurissocietária que decorre automaticamente da acomodação da realidade grupal num dos seus 

dois modelos formais de grupo, a saber, os grupos de direito (Vertragskonzerne) e grupos de 

fato (faktiche Konzerne).389  

No caso dos grupos de direito, o sistema de compensação  é  global e automático, 

estabelecido “ex ante”,  ou seja, à medida que as sociedades-filhas reconhecem o poder legal 

de controle da sociedade-mãe sobre a condução dos seus negócios das sociedades-filhas, aquela 

também se torna responsável pelos seus passivos.  Esse regime traduz, por um lado, a 

consagração de um poder legal de controle da sociedade-mãe sobre as adminstrações e os 

interesses das sociedades-filhas (em derrogação dos princípios nodais da primazia do interesse 

social e da independência social) e, do outro, o estabelecimento de contrapartidas especiais 

destinadas a proteger as sociedades-filhas,  os sócios minoritários e os credores sociais (§§ 291 

e segs. AktG)390, tal como imposição à sociedade-mãe o dever de cobertura de todas as perdas 

                                                 
388ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno 

paradoxo regulatório. Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, pp. 41-42.  
389ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno 

paradoxo regulatório. Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, pp. 44-45.  
390§ 291. Acordo de Dominação; Acordo de lucros. (1) 1 Contratos empresariais são contratos nos quais uma 

sociedade anónima ou uma sociedade limitada por ações atribui a gestão da sua empresa a outra empresa (acordo 

de dominação) ou se compromete a transferir todos os seus lucros para outra empresa (acordo de transferência de 

lucros). 2 Um contrato para a transferência de todo o lucro inclui também um contrato sob o qual uma sociedade 

anônima ou uma sociedade limitada por ações se compromete a administrar seus negócios por conta de outra 

empresa. (2) Se as empresas não dependem umas das outras por contrato sob uma única administração, sem que 

um deles seja dependente de outra empresa contratante, este contrato não é um contrato de controle. (3) Os 

benefícios da Empresa no caso de um Acordo de Dominação ou Transferência de Lucros e Perdas não serão 

considerados uma violação dos §§ 57, 58 e 60; § 292. Outros acordos da empresa. (1) Contratos corporativos são 

também contratos pelos quais uma sociedade anônima ou sociedade limitada em ações. (2) Um contrato de 

participação nos lucros com membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal ou com empregados 

individuais da Sociedade, bem como um acordo de participação nos lucros, no contexto de contratos correntes de 

negócios ou de licenças, não é um contrato parcial de transferência de lucros. (3) 1 Um contrato de locação 

operacional ou de locação operacional e a resolução pela qual a assembleia geral aprovou o contrato não são nulos 

porque o contrato viola os §§ 57, 58 e 60. 2 sentença 1 não exclui o desafio da decisão por causa desta violação 

(DEJURE.ORG. Aktiengesetz. Disponível em: <https://dejure.org/gesetze/AktG/15.html>. Acesso em: 17 nov. 

2018).  

https://dejure.org/gesetze/AktG/57.html
https://dejure.org/gesetze/AktG/58.html
https://dejure.org/gesetze/AktG/60.html
https://dejure.org/gesetze/AktG/57.html
https://dejure.org/gesetze/AktG/58.html
https://dejure.org/gesetze/AktG/60.html
https://dejure.org/gesetze/AktG/15.html
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anuais registradas pelas respectivas sociedades-filhas e, em certos casos, de uma 

responsabilidade ilimitada e solidária pelas dívidas sociais destas (§§ 302 e 322, AktG).391 392 

Já nos grupos de fato (faktiche Konzerne), o sistema de compensação é pontual e 

casuístico, apenas constatável “ex post”. Explica-se. Sendo suposto que nos grupos de fato as 

sociedades-filhas permanecem autônomas na condução dos seus negócios,  a sociedade-mãe 

apenas poderá ser obrigada a compensar os prejuízos patrimoniais das sociedades-filhas que 

decorreram efetivamente do uso ilegítimo por aquela da sua influência dominante. Em outras 

palavras, a sociedade-mãe somente poderá fazer uso da sua influência dominante, sobre as 

sociedades-filhas, até o limite  das competências soberanas dos órgãos sociais e dos interesses 

empresariais individuais destas (§311, Abs. I), respondendo assim, ela e os seus 

administradores, pelos reais danos causados pelo exercício da influência prejudicial que lhe 

estava vedada (§§ 311, Abs. II, 317).393 394 

                                                 
391ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno 

paradoxo regulatório. Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, pp. 45-46.  
392

§ 302. Suposição de perda. (1) Quando houver um contrato de controle ou transferência de lucros, a outra parte 

do contrato deverá compensar qualquer outro prejuízo líquido incorrido durante a vigência do contrato, a menos 

que seja compensado pela dedução dos outros valores retidos alocados a ele durante o período do contrato. (2) Se 

uma empresa dependente tiver arrendado ou de outro modo renunciado a operação de sua empresa à companhia 

dominante, a companhia dirigente deverá compensar qualquer outro prejuízo líquido incorrido durante a vigência 

do contrato, na medida em que a contraprestação acordada não alcance a remuneração apropriada. 

(3) 1 A Companhia pode sobre o direito à compensação até três anos após a data em que o registo da rescisão do 

contrato no registo comercial de acordo com o § 10 foi publicada do Código Comercial, dispensar ou liquidá-lo. 2, 

isto não se aplica se a compensação responsável não pode e, a fim de evitar a falência com seus credores ou se a 

responsabilidade é regulado em um plano de falência. 3 O A renúncia ou a liquidação somente produzirão efeito 

se os acionistas externos concordarem com a resolução especial e não com uma minoria cujas ações juntas 

compõem a décima parte do capital social representado no momento em que a resolução é transferida para a ata. 

(4) Os créditos decorrentes destas disposições prescrevem dez anos após o dia em que a entrada da rescisão do 

contrato no registo comercial foi publicada nos termos da secção 10 do Código Comercial; Seção 322. 

Responsabilidade da companhia principal. (1) 1 A partir da data da constituição, a empresa-mãe será 

solidariamente responsável perante os credores dessa sociedade pelos passivos da sociedade constituída e fundada 

antes dessa data. 2 A mesma responsabilidade se aplica a todos os passivos da companhia constituída, que são 

estabelecidos após a incorporação. 3 Um acordo contrário é ineficaz contra terceiros. (2) Se a empresa principais 

aproveitados por causa de um passivo da empresa integrada, pode objeções que não são baseadas em sua pessoa, 

só pode ser afirmado quando eles podem ser cobrados pela empresa integrada. (3) 1 A empresa principal pode 

recusar-se a satisfazer o credor, desde que a empresa constituída tenha o direito de contestar a transação legal 

subjacente à sua responsabilidade. 2 O principal tem o mesmo poder, desde que o credor possa se satisfazer 

compensando com uma reivindicação devida da empresa incorporada. (4) Um instrumento de dívida executável 

contra a empresa incorporada não deve ser executado contra o principal (DEJURE.ORG. Aktiengesetz. Disponível 

em: <https://dejure.org/gesetze/AktG>. Acesso em: 17 nov. 2018).  
393ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno 

paradoxo regulatório. Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, pp. 45-46.  
394§311. Limites de influência. (1) Se não houver um acordo de controle, uma empresa controladora pode sua 

influência não usá-lo para causar uma sociedade anônima dependente ou sociedade em comandita por ações para 

fazer uma desvantagem para eles transação ou tomar qualquer ação em seu detrimento ou abster-se, a menos que 

as desvantagens são compensadas. (2) 1 Se a indemnização não tiver efetivamente ocorrido durante o exercício, o 

mais tardar no final do exercício em que a desvantagem foi atribuída à empresa dependente, será determinado 

quando e por que meios a desvantagem deve ser compensada. 2 Os benefícios a serem compensados receberão um 

título legal para a empresa dependente; § 317. Responsabilidade da empresa dominante e seus representantes 

legais. (1) 1 Causas um controle empreender uma empresa controlada com o qual não tem acordo de controle, uma 

https://dejure.org/gesetze/HGB/10.html
https://dejure.org/gesetze/HGB/10.html
https://dejure.org/gesetze/AktG
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Segundo José Engrácia Antunes, porém, o modelo dualista alemão acabou por reduzir 

toda a fenomenologia prática da empresa plurissocietária a dois modelos jurídico-organizativos 

altamente formais e    diametralmente opostos. De um lado, estão os grupos de direito, cuja 

disciplina visa a legitimar o poder de controle da sociedade-mãe, em toda a sua plenitude, 

aproximando-os dos grupos societários centralizados; e, de outro lado, os grupos de fato, cuja 

disciplina intenta preservar a autonomia das sociedade-filhas pela mera observância dos 

mandamentos do Direito societário tradicional, assemelhando-os, assim, aos grupos societários 

de estrutura descentralizada.395 Nas palavras do autor: 

 

Nos grupos de direito, ao associar-se um regime de responsabilidade particularmente 

severo (dever de cobertura das perdas e das dívidas das filiais) ao mero preenchimento 

de uma formalidade legal (a celebração de um contrato de domínio), o legislador acaba 

por penalizar injustamente a sociedade-mãe e por conceder uma proteção igualmente 

injustificada aos credores das respectivas filiais sempre que tais perdas e dívidas não 

sejam imputáveis, direta ou indiretamente, ao exercício efetivo do poder de controle 

pela cúpula grupal; inversamente, no caso dos grupos de fato, ao associar-se um 

regime de responsabilidade menos gravoso à simples constatação da inexistência do 

preenchimento daquela formalidade, o legislador deu origem ao problema oposto, 

fornecendo “porto de abrigo” privilegiado à parte mais significativa dos grupos 

societários existentes e revelando-se incapaz de garantir uma adequada proteção, seja 

às sociedades-filhas, seja aos interesses dos respectivos credores sociais”.396  

 

 

Uma vez que a estratégia intermediária previu regimes de responsabilidade da empresa 

plurissocietária radicalmente extremados para os modelos dos grupos de direito e de fato, e 

considerando que, consequentemente, a responsabilidade intragrupo decorre automaticamente 

do acomodamento da real estrutura do grupo societário num ou noutro destes modelos,  ela 

provoca uma separação  norma/realidade, pois, sempre que as estruturas organizativas reais de 

um grupo divergirem das estruturas legais idealizadas pelo legislador.397  

                                                 
transação legal adverso para eles ou para tomar uma medida em seu detrimento ou abster-se sem ele até o final do 

ano fiscal realmente compensa a desvantagem ou a empresa dependente tem direito a um benefício pelo qual tem 

direito à compensação, é obrigada a compensar a empresa pelo dano resultante. 2 Também é obrigado a indenizar 

os acionistas pela perda que incorrerem, na medida em que tenham sido danificados, exceto por qualquer dano 

causado a eles por danos à empresa. (2) A obrigação de pagar uma indenização não existe se um gerente ordinário 

e consciente de uma empresa independente também tiver efetuado a transação legal ou tiver tomado ou deixado 

de executar a medida. (3) Além da empresa em vigor, os representantes legais da empresa responsável pela 

transação legal ou a ação são solidariamente responsáveis. 4) Os n. os 3 a 5 da secção 309 são aplicáveis mutatis 

mutandis (DEJURE.ORG. Aktiengesetz. Disponível em: <https://dejure.org/gesetze/AktG>. Acesso em: 17 nov. 

2018).  
395ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno 

paradoxo regulatório. Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, p. 46.  
396ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno 

paradoxo regulatório. Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, p. 47. 
397ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno 

paradoxo regulatório. Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, p. 47.  

https://dejure.org/gesetze/AktG/309.html
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Embora sem a intenção de desconsiderar essas observações, é preciso contradizer que a 

lei alemã não reduz o regime de responsabilidade da empresa plurissocietária em tão-somente 

dois grupos, tampouco absolutamente extremados. Em particular, na inteligência de tal 

legislação, extraiu-se que as espécimes “grupo de direito” e “grupo de fato” são gêneros que 

possuem diversos desdobramentos, de modo a abranger um amplo número de relações 

plurissocietárias.  Em suma, o modelo dualista alemão, como já indica o próprio nome, 

certamente é assente em dois grupos.  Estes, porém, mais se assemelham a “grandes guarda-

chuvas”, pois são muitas as formas de associação entre sociedades que cada um deles prevê.  

 Em sede de harmonização dos direitos societários europeus, designadamente o “Projeto 

de uma 9º Diretiva Comunitária sobre as Coligações entre Empresas e os Grupos de 

Sociedades”,  foi trazida proposta regulatória inovadora para o problema da responsabilidade 

empresarial plurissocietária. A disposição central nesta matéria prevê que a sociedade 

dominante de um grupo responderá por todas as dívidas das sociedades dependentes do mesmo 

grupo, podendo ser interposta ação judicial de responsabilidade diretamente contra a sociedade 

dominante, caso o credor da sociedade dependente devedora tenha solicitado por escrito a esta 

o cumprimento do seu crédito, sem sucesso (art. 46, n. 1 e 2, CEE XI/328/74-F;CEE XI/215/77-

F).398  

Baseada na realidade fundamental do controle societário,  o modelo europeu enuncia que 

a sociedade-mãe deverá ser responsável por todas as dívidas ou passivo das respectivas 

sociedades-filhas, pela  razão de que a primeira controla a vida e a gestão empresarial das 

últimas, formando, assim, uma empresa unitária. Em sentido totalmente oposto do modelo 

norte-americano,  a Comunidade Econômica Europeia preconiza regime de responsabilidade 

para a empresa plurissocietária semelhante ao da empresa unitária, onde as unidades 

componentes estão sob absoluto domínio da sociedade de topo e, por isso, sua  responsabilidade  

é ilimitada.399  

Apesar de essa estratégia regulatória parecer ser o caminho mais acertado para resolver 

os problemas da responsabilidade no âmbito das empresas de grupo, decerto merece  

aprimoramento, especialmente quanto a insegurança e automatismo dos resultados da sua 

respectiva aplicação. Ora, o conceito de grupo societário no qual é assente a proposição 

europeia não tem pressupostos – a saber,  “domímio” e “direção unitária” – com teor definido, 

                                                 
398ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno 

paradoxo regulatório. Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, p. 42.  
399ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno 

paradoxo regulatório. Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, pp. 42-43.  
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o que obviamente provoca dubiedade na sua aplicação seja em questões de responsabilidade, 

ou em qualquer outra circunstância cuja hipótese legal aluda a tal conceito.400  

Decerto, estas situações podem trazer entraves para os grupos societários, os quais, pelo 

menos dois deles, se refletem diretamente sobre sua estrutura. Primeiro, acaso as sociedades, 

especialmente as situadas no vértice hierárquico de tais grupos, sejam envolvidas em ações 

judiciais de responsabilidade por passivos alheios,  a estabilidade financeira do próprio grupo 

poderá ser abalada. Segundo, a estratégia em análise carece de flexibilidade para acomodar a 

peculiar diversidade das organizações grupais, senão os grupos  descentralizados serão sempre 

os mais afetados pela responsabilidade solidária, por exemplo, em situações de insolvência ao 

nível das filiais.401  

É nesse sentido também o entendimento de Marlon Tomazzeti:  

 

Embora represente uma visão completamente diferente sobre o tema,  a qual é 

importante ao menos para levantar o debate, é certo que tal visão também não é imune 

a críticas. O automatismo da resposabilidade independentemente de qualquer 

pressuposto específico é criticado, porquanto representaria uma insegurança jurídica 

para a sociedade mãe. Além disso, tal postura aumentaria os seus custos de 

monitoramento sobre a gestão das subsidiárias, uma vez que, para acomodar os riscos 

da atuação das subsidiárias, haveria uma administração altamente centralizada na 

sociedade mãe, reduzindo drasticamente a eficiência do grupo. Ademais, tratar o 

grupo como uma sociedade única, para todos os efeitos, é ignorar sua própria 

realidade.402 

 

 

Essas constatações não são de todo incoerentes, mas parecem ser ínfimas diante dos danos 

que as corporações plurissocietárias, sobretudo as multinacionais, têm causado recorrentemente 

aos seus credores sociais voluntários ou involuntários. A aplicação do instituto da 

responsabilidade limitada às sociedades agrupadas, as quais, embora formalmente autônomas,  

são na realidade dependentes umas das outras, relega seus credores sociais à própria sorte.  

A transferência intuitiva e acrítica de qualquer estratégia regulatória de responsabilidade 

à nova realidade do grupo de sociedades, conduzirá inevitavelmente a resultados ineficazes. Na 

verdade, a empresa moderna  é constituída por grupos de sociedades, mas estes não existem 

juridicamente enquanto tais, prosseguindo a lei direcionada às entidades societárias individuais 

que o compõem.  Esta discrepância das estruturas econômicas e jurídicas de organização da 

                                                 
400ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno 

paradoxo regulatório. Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, pp.43-44.  
401ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno 

paradoxo regulatório. Revista Direito GV, v. 1, n. 2, pp. 29-68, jun./dez., 2005, pp.43-44.  
402TOMAZETTE, Marlon. Direito societário e globalização: rediscussão da lógica público-privada do direito 

societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, p. 158. 
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empresa, suscita a separação norma/realidade e direito/fato, nas mais variadas categorias 

jurídicas.403 

Como já dito,  o regime de responsabilidade da empresa plurissocietária consiste 

atualmente no cerne do problema da regulação jurídica desta nova modalidade de organização 

empresarial, tornando-se num dos mais controversos temas do Direito Comercial; conquanto, 

o Direito societário parece vir conduzindo suas preocupações para o movimento de law and 

economics, considerando  tão somente as formas de maximizar a eficiência empresarial.404 

Depara-se, então, um direito exclusivamente voltado à descoberta de conformações 

societárias de eficiência empresarial e administrativa, qualquer que seja a definição de 

eficiência adotada (diminuição dos custos de supervisão, estímulo à apropriação de 

conhecimento etc.), resultando daí modelos jurídicos de valor meramente descritivos.  Além 

disso, não raras vezes, o próprio sentido da teoria law and economics  não é coerentemente 

percebido, senão apenas aquilo que é mais facilmente apreensível ou passível de ser 

desenvolvido é captado e utilizado. Com efeito, a fixação exclusiva na busca pelos resultado 

econômicos tem levado o direito comercial a resultados insuficientes à  prevenção das fraudes 

corporativas.405 

 

 

3.2 Disciplina da empresa contemporânea ante o mercado global: novo período de 

evolução do Direito Comercial    

 

Não há como negar que o sucesso das empresas  está diretamente ligado às vantagens da 

sua constituição. A lógica societária de combinação de esforços ou recursos proporciona  o 

desenvolvimento das atividades econômicas de modo mais eficiente, permitindo alcançar 

resultados que dificilmente o seriam por sociedades individuais. No mundo globalizado, sem a 

união das várias sociedades, grande parte das atividades econômicas não poderia ser 

desenvolvida..406  

Além de reduzir os custos de transação e incentivar mais e mais pessoas a participarem 

de tais atividades, os elementos específicos das corporações reforçam o desenvolvimento 

econômico. Com personalidade jurídica, os riscos limitados, a administração profissional, a 

                                                 
403ANTUNES, José Augusto Quelhas Lima Engrácia. Os grupos de sociedades: estrutura e organização jurídica 

da empresa plurissocietária. 2. ed.  Coimbra: Almedina, 2002, pp. 104-105. 
404SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo Direito Societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, pp. 54-55.  
405SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo Direito Societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, pp. 54-55.  
406TOMAZETTE, Marlon. Direito societário e globalização: rediscussão da lógica público-privada do direito 

societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, p. 128.  
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transferibilidade das participações e a propriedade por investidores, o potencial produtivo das 

empresas e os ganhos tanto dos empreendedores como dos investidores são significativamente 

ampliados. Segundo Marlon Tomazette,  

 

O sucesso das corporações envolve essencialmente uma questão econômica, isto é, os 

benefícios trazidos tanto para os empreendedores quanto para os investidores. As 

sociedades desempenham um papel fundamental sob a ótica econômica, 

representando um dos instrumentos jurídicos mais importantes da economia mundial 

como um todo. A economia pauta a constituição, o funcionamento, a existência 

contínua e os efeitos de toda a atividade desenvolvida pelas sociedades, em especial 

pelas corporações.407  

 

 

 

Mais ainda, dado que a maior vantagem comparativa das empresas é sua aptidão para 

produzir riquezas, elas desenvolvem atualmente a maioria das atividades econômicas, 

representando a instituição econômica dominante. Nos mais distintos países, até mesmo fora 

desta perspectiva econômica, é notório o poder das empresas. Faz parte da cultura geral a ideia 

de que são instrumentos de desenvolvimento inexoráveis à sociedade moderna globalizada.408 

O poder empresarial não restou limitado ao âmbito econômico, alcançando setores 

relacionados à política, ao meio ambiente, e até mesmo culturais, de modo a  impactar a vida 

de milhões de pessoas em todo o mundo das formas mais variadas e complexas. Tamanha é sua   

influência política que obtêm facilmente benefícios tributários ou até mesmo conseguem 

barganhar alterações legislativas; suas decisões empresarias podem afetar o meio ambiente nos 

planos nacional e global, caso não adotem condutas responsáveis; e ainda é crível admitir que,  

ao definirem as condições de trabalho, dos benefícios atribuídos aos empregados e dos próprios 

salários dos empregados, atingem diretamente a qualidade de vida das pessoas.409  

Em outras palavras, é um poder de natureza substancialmente econômica, mas que se 

desdobrou em poder político e ideológico. Poder político, porque as empresas começaram a 

interferir diretamente nas decisões estatais, por exemplo, mediante lobbies sobre parlamentares 

ou membros do governo ou ofertas de financiamento de campanhas eleitorais.  Poder 

ideológico, porque assumiram o controle dos principais órgãos de imprensa e, em seguida, dos 

                                                 
407TOMAZETTE, Marlon. Direito societário e globalização: rediscussão da lógica público-privada do direito 

societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 128-129.  
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grandes veículos de comunicação, exercendo assim uma influência dominante sobre as 

mentalidades coletivas. “Seguindo a tendência inelutável do poder capitalista, essa organização 

ideológica privada sofre um processo contínuo de concentração de capital e de expansão 

geográfica”.410 411 

A concentração do poder capitalista acentuou-se,  acarretando transformações sociais que 

nem mesmo foram ainda compreendidas. Até então a moral tradicional havia voltado sua 

preocupação tão somente para a excessiva concentração da riqueza, numa perspectiva 

distributiva. Mas com o crescimento do capitalismo industrial, sobretudo a partir do fenômeno 

da globalização, a riqueza em si deixou de constituir o principal problema da civilização; sua 

efetiva disposição no ciclo produtivo assumiu o cerne da questão. Nas palavras de Fábio 

Comparato,  

 

 
A civilização industrial [...] veio demonstrar que o importante não é a riqueza em si, 

mas a sua efetiva disposição no ciclo produtivo. Harpagão, hoje, seria um 

desconhecido depositante em caderneta de poupança, totalmente marginalizado no 

mundo dos negócios. Em seu lugar de protagonista, na cena econômica, aparece o 

titular do poder empresarial. O problema fundamental da economia moderna não é 

mais a titularidade da riqueza, mas o controle sobre ela. E é neste sentido que se deve 

ser interpretada a tese marxista acerca da concentração do capital, pois este conceito 

não designa, nessa teoria, coisas ou bens, nem mesmo uma relação de propriedade, 

mas uma manifestação de poder.412 

 

 

                                                 
410“Na verdade, o capitalismo sempre se apresentou na História como defensor de nobres valores e ideias. Da 

filosofia do iluminismo, a burguesia reteve e proclamou, como suas bandeiras de ação, a liberdade individual e a 

igualdade perante a lei. A todo tempo e de mil maneiras, os empresários asseveram sua adesão incondicional às 

liberdades individuais, como forma de contrapoder privado, diante do Estado. Na prática, todavia, a única liberdade 

que se procura preservar é a empresarial. Caso esta seja mantida, todas as demais podem e mesmo devem, 

conforme as circunstâncias, ser suprimidas. Foi o que se cansou de ver na América Latina, na Ásia e na África, 

com a multiplicação de regimes autoritários, estreitamente associados aos grandes grupos empresariais e aos 

latifundiários. [...] A isonomia tão celebrada pela burguesia, conviveu, até o século XX com a legalidade da 

escravidão, a representação política censitária e a exclusão da cidadania para as mulheres e os analfabetos”. 

(COMPARATO, Fábio Konder. Capitalismo e Poder Econômico. Disponível em: 

<http://www.polos.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/download/P.0304-2340.2013vWAp167/315>. 

Acesso em: 20 jan.  2019, pp. 171-172).  
411“Nos Estados Unidos, a pressão neoliberal logrou revogar em 1996 a lei de 1934, que estabelecia limites na 

concentração de controle empresarial desses veículos. No mesmo sentido, em 2003 a Federal Communications 

Commission eliminou as proibições então existentes para a participação cruzada no capital das empresas do setor. 

O resultado não se fez esperar: enquanto em 1983 havia no mercado de comunicação de massa 50 empresas de 

médio porte, hoje esse é dominado por apenas cinco macroempresas.40 No Brasil, assistimos ao mesmo fenômeno. 

Quatro grandes redes dominam quase todo o mercado nacional de televisão: a Globo controla 340 empresas; o 

SBT, 195; a Bandeirantes, 166; e a Record, 142”. (COMPARATO, Fábio Konder. Capitalismo: Civilização e 

Poder. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/262481023_Capitalismo_Civilizacao_e_poder>.  

Acesso em: 24 jan. 2019, p. 271). 
412 COMPARATO, Fábio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 6. ed. revisão e atualização de 

Calixto Salomão Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. XIII.  

http://www.polos.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/download/P.0304-2340.2013vWAp167/315
https://www.researchgate.net/publication/262481023_Capitalismo_Civilizacao_e_poder
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Essas ideias impõem que, na verdade, o poder de controle empresarial passou a constituir 

um elemento essencial para o processo de centralização do capital, e não mais a propriedade 

pura e simples de bens de produção e consumo. Mais do que nunca,  multiplicam-se os casos 

de macroempresas controladas por minorias acionárias, ou por administradores destituídos de 

ações (managerial control ), ou ainda por meio do controle externo.413 

O desconhecimento do fenômeno do poder no direito comercial, porém, é generalizado. 

Não faz muito tempo que  o modelo legal  concebia as sociedades anônimas como destituídas 

de poder de controle, admitindo que os negócios sociais fossem decididos, em assembleia, por 

uma maioria formada ad hoc. A disciplina da assembleia-geral e do exercício do voto 

assemelhava-se a um verdadeiro direito eleitoral, quando a realidade quotidiana não cessava de 

desmentir essa concepção “parlamentar”. Surpreende, ainda hoje, em efeito,  a ideia de que não 

há sociedade sem controle, assim como não existe empresa sem empresário.414  

Nesse modo de pensar, merece aqui destacar que a vida econômica se estrutura em três 

estratos. Os dois primeiros, respectivamente a economia de escambo e economia de mercado, 

já foram bastante explorados anteriormente neste trabalho, mas o terceiro, que apenas poderia 

ser bem compreendido após a análise da atividade empresarial no contexto de mercado 

globalizado, merece aqui algumas considerações.  

Esse último e atual nível do sistema econômico é o da dominação do mercado pelo poder 

empresarial (economia globalizada). A realidade empresarial contemporânea, tal como se 

organiza, essencialmente em grupos de sociedades, bem demonstra que o poder econômico hoje 

se situa acima do mercado e da lei da oferta e da demanda. Isso porque, para alcançar seu 

objetivo ideal, o qual, conforme indica a experiência histórica, é sempre o monopólio ou o 

monopsônio -  ou seja, ser a única empresa vendedora de determinado produto, ou prestadora 

de um serviço determinado, ou a única empresa adquirente de uma espécie de mercadoria - as 

macroempresas atuam no plano nacional e internacional, de modo que cada uma delas, ou 

poucas, dominam determinado setor do mercado.415 

Afirma-se, nesse sentido, que as empresas dependem da existência do mercado para 

subsistir, mas não se submetem às suas leis (livre mercado e livre concorrência); ao contrário 

                                                 
413COMPARATO, Fábio Konder. Capitalismo e Poder Econômico. Disponível em: 

<http://www.polos.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/download/P.0304-2340.2013vWAp167/315>. 

Acesso em: 20 jan.  2019, p. 187.  
414 COMPARATO, Fábio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 6. ed. revisão e atualização de 

Calixto Salomão Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. XIII.  
415COMPARATO, Fábio Konder. Capitalismo e Poder Econômico. Disponível em: 

<http://www.polos.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/download/P.0304-2340.2013vWAp167/315>. 

Acesso em: 20 jan.  2019, pp. 169-170.   
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disso, elas o dominam para realizar seu objetivo próprio, que é a maior acumulação possível de 

capital. Citando Fábio Comparato, o poder econômico-empresarial representa hoje “[...] uma 

autêntica civilização, a primeira civilização mundial da História”.416 

Aliás, alguns dos maiores países subdesenvolvidos, como a China e a Índia, conheceram 

um crescimento econômico extraordinário, mas a desigualdade interna, em quase todos os 

países, também aumentou seriamente. A elevação em 60% dos preços médios dos alimentos 

básicos ocorrida em 2008 significou a miséria imediata de cerca de 110 milhões de pessoas, 

cuja renda disponível é empregada, em mais de 70%, com a compra de alimentos. Em 2009, a 

população mundial que vive em pobreza extrema alcançou o número de um bilhão de pessoas. 

Com base no índice Gini, pelo qual “zero” significa igualdade absoluta e “um” a desigualdade 

total, estima-se que dos anos de 1980 a 2010, a disparidade econômica subiu cerca de 50% na 

China, quase 30% nos Estados Unidos e 25% na Suécia. Nesse interstício, os 10% mais ricos 

da população mundial controlavam 80% da riqueza mundial, enquanto os 50% mais pobres 

detinham apenas 2% dela.417
 
418  

Como bem sintetiza Antônio Cançado Trindade, as fronteiras dos países se abriram à livre 

circulação dos capitais, bens e serviços, sem, contudo, incluir socialmente os seres humanos. A 

concentração de renda e poder em escala mundial acompanharam a pari-passu a globalização 

do mercado, acarretando “o trágico aumento - estatisticamente comprovado - dos 

marginalizados e excluídos em todas as partes do mundo, nesta mais recente manifestação de 

um perverso neodarwinismo social”.419 

De se notar que o poder econômico-empresarial assumiu posição central na regulação das 

redes globais de circulação, revelando mudança de paradigma na ordem econômica dos países 

capitalistas, mas não se preocupou com processos que seguiram a sua expansão. As relações 

sociais, intrínsecas às empresas de grupo, sobretudo, os transnacionais, não foram 

                                                 
416COMPARATO, Fábio Konder. Capitalismo e Poder Econômico. Disponível em: 

<http://www.polos.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/download/P.0304-2340.2013vWAp167/315>. 

Acesso em: 20 jan.  2019, pp. 169-170.  
417“O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de 

concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos 

mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a 

situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma 

só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% 

mais ricos” (IPEA. O que é? - Índice de Gini. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2048:catid=28>. Acesso em: 23 jan. 2019.  
418 COMPARATO, Fábio Konder. Capitalismo e Poder Econômico. Disponível em: 

<http://www.polos.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/download/P.0304-2340.2013vWAp167/315>. 

Acesso em: 20 jan.  2019, p. 193.  
419TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Desafios e conquistas do direito internacional dos direitos 

humanos no início do século XXI. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/esp/407-

490%20cancado%20trindade%20OEA%20CJI%20%20.def.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2017, p. 421.  
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desenvolvidas de modo compatível com a estrutura do novo mercado mundial, ocorrendo de 

modo desigual e em distintas velocidades.420   

Ora, segundo explica a Escola da Regulamentação, num regime de acumulação flexível 

tal como é o contemporâneo, para que a alocação do produto líquido entre consumo e 

acumulação se torne estável, é necessário haver correspondência entre as condições de 

produção e as condições dos assalariados. Um sistema particular de acumulação pode existir 

porque seu sistema de produção é coerente, mas não será duradouro se o comportamento dos 

seus agentes político-econômicos – por exemplo, empresários, trabalhadores, funcionários 

públicos, financistas  – senão ostentarem uma configuração que o mantenha sustentável.  A 

materialização do regime de acumulação requer, portanto, dentre outros elementos, normas, 

hábitos, leis e redes de regulamentação que garantam a unidade do processo.  Tão-somente  esse 

conjunto de regras e processos sociais é capaz de traduzir a consistência apropriada entre 

comportamentos individuais e o esquema de reprodução.421 422 

Com efeito, para que um sistema econômico capitalista permaneça viável, há ao menos 

duas amplas áreas de dificuldade que não podem ser relegadas. Uma delas advém das 

qualidades anárquicas dos mercados de fixação de preços. A outra área de dificuldade decorre 

da necessidade de exercer controle sobre o emprego da força de trabalho para garantir reunião 

de valor na produção e, portanto, lucros positivos para o maior número possível de 

capitalistas.423  

São os mercados de fixação de preços que provêem o alto grau de descentralização, e 

subsequentemente, permitem que os produtores coordenem as decisões de produção com as 

necessidades, vontades e intenções dos consumidores. Como é sabido, todavia, a celebrada 

“mão invisível” do mercado, de Adam Smith, não bastou por si só para assegurar um 

crescimento estável ao capitalismo. Ainda que as instituições de apoio - por exemplo, a 

propriedade privada, os contratos válidos e a administração apropriada do dinheiro - funcionem 

                                                 
420HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Tradução de Berilo Vargas. 7. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005, 

p. 27. 
421HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 

ed. São Paulo: Loyola, 2014, p. 117. 
422 “A Escola Francesa da Regulação (ER) tem como marco fundador a tese doutoral de Michel Aglietta defendida 

em 1974 e a publicação, em 1976, de Régulation et crises du capitalisme. A tese de Aglietta será discutida em 

seminários no INSEE (1974-75) e no CEPREMAP3 (1976-77), onde será desenvolvida uma pesquisa sobre a 

inflação e a crise econômica na França no início dos anos 70. Esta pesquisa terá a participação de nomes que com 

Aglietta formarão o núcleo mais representativo da ER, como Robert Boyer, Alain Lipietz, Jacques Mistral, J. P. 

Benassy, J. Muñoz e C. Ominami”. (BOCCHI, João Ildebrando. Crises capitalistas e a escola francesa da 

regulação. Revista PESQUISA & DEBATE, São Paulo, v. 11, n. 1 (17) pp. 26-48, 2000. Disponível em: 

<https://revistas.pucsp.br/index.php/rpe/article/viewFile/11921/8631>. Acesso em: 22 dez. 2018).  
423HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 

ed. São Paulo: Loyola, 2014, pp. 117-118 
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adequadamente, uma sociedade exige algum grau de ação coletiva - de modo geral, a 

regulamentação e a intervenção do Estado -  para compensar as falhas de mercado (como os 

danos inestimáveis ao ambiente natural e social), evitar concentrações de poder de mercado 

excessivas ou combater o abuso do privilégio do monopólio (em setores de serviços essenciais, 

como transportes e comunicações), provisionar bens coletivos indispensáveis à sociedade 

(defesa, educação, infraestruturas sociais e físicas)  não produzidos nem vendidos pelo 

mercado, e impedir  situações descontroladas advindas dos surtos especulativos, do intercâmbio 

potencialmente negativo entre sinais de mercado e expectativas dos empreendedores, e dos 

sinais de mercados.424  

Num processo produtivo capitalista,  a capacidade dos homens e mulheres de realizarem 

um trabalho ativo também é um fator determinante.  Quaisquer tipos de trabalho, em maior ou 

menor grau, exigem concentração, autodisciplina, domínio dos variados instrumentos de 

produção e compreensão das potencialidades das inúmeras matérias-primas em termos de 

transformação em produtos úteis. Na produção de mercadorias em condições de trabalho 

assalariado, a pessoa que de fato exerce o trabalho resta alheia a grande parte do conhecimento, 

das decisões técnicas,  e do aparelho disciplinar que lhe diz respeito.425  

Resta assim mais do que evidente que os sistemas jurídicos dos países capitalistas 

precisam passar por um processo de reforma e reestruturação, para garantir sua capacidade de 

organizar o mercado mundial. É irremediável que se afirmem como um instrumento de 

regulação geral do processo global,  apto a coordenar as  dinâmicas do domínio do capital e as 

dimensões subjetivas dos seus autores, ou seja, capaz de “[...] articular a dimensão imperial de 

comando e a mobilidade transversal das pessoas”.426   

Por essas razões e num tal contexto, o Direito Comercial carece auferir maior dimensão, 

além de sentidos absolutamente novos. Não pode mais ser concebido como regulador passivo 

da  atividade empresarial,  influenciando, assim, de modo ativo a própria vida econômica, de 

maneira a abranger tanto da dimensão individual quanto da dimensão coletiva do conhecimento. 

O Direito Comercial precisa ser capaz de influeciar a realidade econômica, sem se delimitar a 

reproduziu os padrões econômicos de eficiência ou tecnologia, mas sim indicando mudanças 

estruturais que podem ou devem ser introduzidas na sociedade para que ela cumpra objetivos 

                                                 
424HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 

ed. São Paulo: Loyola, 2014, pp. 117-118 
425HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. 

ed. São Paulo: Loyola, 2014, pp. 118-119. 
426HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Imperialismo. Tradução de Berilo Vargas. 10. ed. Rio de Janeiro: Record, 
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econômicos diversos, dos quais a produção de lucros ou a produção tecnológica são apenas 

alguns dos elementos.427 

Para tanto, precisam ser desenvolvidos estudos verdadeiramente interdisciplinares, que 

não  sejam voltados exclusivamente a variáveis exógenas e determinantes do ponto de vista 

econômico (como o lucro ou a produção tecnológica), mas sobretudo pesquisas sobre o 

comportamento de aglomerdaos humanos, fundamentadas nas ciências da Sociologia e 

Antropologia.  As relações societárias são formadas por, nem mais nem menos, do que  

aglomerados humanos, sendo assim, imprescindível considerá-los ao pensar sua disciplina 

jurídica. As organizações empresariais são particularmente carentes de regras de estímulos 

comportamentais à cooperação, o que parece, no atual contexto, essencial.428 

 

3.3. Cooperação internacional entre empresas à luz dos Direito Humanos 

 

É bem verdade que a globalização econômica despertou na sociedade a consciência do 

bem-estar coletivo e das suas liberdades,  erguendo, consequentemente,  a ambição “[...] de 

obter do Estado um padrão de comportamento, onde não há espaço para o patrimonialismo, 

para a pessoalização do poder e para a exclusão do cidadão de um sem-número de 

oportunidades calcadas no desenvolvimento humano e econômico”. Nessa condição de ser 

social, comunitário, e também global, exige que o Estado garanta um patamar mínimo 

igualitário aos seus cidadãos para que exerçam realmente as suas capacidades. Para, então,  

conciliar os interesses humanos, sociais e econômicos da sociedade, os Estados precisam 

sobrepor os interessar públicos aos  privados.429 

Evidenciam-se, outrossim, relevantes instrumentos internacionais, que servem de 

parâmetro para a responsabilização das empresas no que diz respeito aos Direitos Humanos, 

dentre os quais se destacam a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948) e o Pacto de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), inferindo-se que, para a proteção aos direitos 

e garantias fundamentais das pessoas e da coletividade como um todo, é necessário o 

envolvimento dos Estados, instituições intergovernamentais e não governamentais.430 

                                                 
427 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo Direito Societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 55.  
428 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo Direito Societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 55.  
429 POMPEU, Gina Vidal Marcilio. O retorno do Estado-Nação na geografia da mundialização. Disponível 

em: <http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/brasilia/08_88.pdf>. Acesso em: 24 jan. 

2019, p. 1332.  
430PINTO, Simone Rocha. A evolução dos direitos humanos nas empresas. Jornal Correio Braziliense, Brasília, 

DF, n. 18.831, dez. 2014, p.13. 
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Além dos Estados, instituições intergovernamentais e não governamentais, a observância 

dos Direitos Humanos deve ser imposta às empresas, investidores e agências de fomento ao 

desenvolvimento, especialmente pelos grupos de sociedades, uma vez que este, mediante a 

globalização de mercados, se tornou modalidade predominante da atividade econômica 

organizada. Por certo, a prática dos direitos humanos nas empresas tem influenciado, cada vez 

mais, decisões que abrangem fusões e aquisições, processos de due diligence, auditorias e 

avaliações de risco empresarial e financeiro dos negócios.431 

Desse modo, o passo seguinte é analisar as opções e soluções ofertadas para tal temática, 

pelas organizações internacionais, nomeadamente pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), as quais se 

fundamentam, sobremaneira, na cooperação empresarial. Com o fenômeno da globalização 

econômica, além do Estado, despontaram novos agentes capazes de influenciar a produção 

normativa. Há, de fato, novos centros de poder que intervêm diretamente na produção 

normativa do Estado nacional, limitando até mesmo a atuação deste, como, por exemplo, as 

organizações de caráter supranacional.432 

 

3.3.1 Parâmetros da ONU para proteger, respeitar e reparar   

 

Em 2008, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou relatório, denominado 

‘Proteger, Respeitar e Remediar’, determinando ao Estado garantir a proteção dos direitos 

humanos nas empresas; impõe à empresa o dever de respeitar os Direitos Humanos 

concernentes às suas cadeias produtivas e entorno, sobretudo, prevenindo os riscos e mitigando 

os influxos negativos da atividade empresarial, e determinando, ainda, que ambos garantam 

mecanismos de remediação judicial ou extrajudicial.433 

Depois disso, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou, em 2011, os "Princípios 

Norteadores de Direitos Humanos e Empresas", que se consolidaram como comando 

fundamental para as corporações, investidores e avaliadores de risco. Esses princípios 

consistem, sobremaneira, na disseminação de política de Direitos Humanos; due diligence que 

garanta a identificação de riscos e influências, existentes ou potenciais; determinação de ações 
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433NAÇÕESUNIDAS.ORG. Princípios Norteadores de Direitos Humanos e Empresas. Disponível em: 
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e dotações orçamentárias que façam frente aos riscos identificados; acompanhamento por meio 

de indicadores; e comunicação pública sobre a maneira de tratar riscos e influxos 

identificados.434 

Desse modo, esses princípios norteadores dos Direitos Humanos fomentam o debate 

internacional sobre a responsabilidade social das empresas, em especial, no que diz respeito à 

elaboração conceitual relativa à due diligence em relação aos influxos sociais e de Direitos 

Humanos, bem como o da responsabilidade no âmbito da esfera de influência das empresas.435 

Os princípios orientadores reconhecem que o Estado e as empresas possuem papéis 

diferentes em relação aos Direitos Humanos; não obstante, obrigam a ambos o seu 

cumprimento. Nesse sentido, preveem que o Estado tem a obrigação de respeitar, proteger e 

cumprir os direitos humanos e as liberdades fundamentais, ao mesmo tempo em que 

estabelecem para as empresas o papel de cumprir as leis e respeitar os Direitos Humanos, 

devendo ambos responder pela reparação, em caso de violação de tais direitos. 

Com efeito, o Estado tem o dever de estabelecer o que se espera das empresas em termos 

de respeito aos direitos humanos por meio de legislação, pelo Sistema Judiciário e pelo Poder 

Executivo. As empresas hão de respeitar os direitos humanos, significando que, além de 

evitarem infringi-los, devem dar tratamento adequado aos efeitos deletérios imanentes de suas 

atividades, que possam vir a ocorrer sobre os direitos humanos. Assim sendo, têm de adotar 

medidas adequadas de prevenção, mitigação e, quando apropriado, de remediar a ofensa aos 

direitos humanos.  

Efetivamente, os princípios norteadores dos direitos humanos preveem três situações 

distintas. Na primeira, predizem que as atividades das empresas causam influências adversas 

sobre os Direitos Humanos pelas próprias atividades, como, quando expõem os empregados a 

riscos no trabalho sem o adequado equipamento de segurança. Na segunda situação, estabelece 

a responsabilidade das empresas nas hipóteses em que estas contribuem para impactos adversos 

causados por um terceiro, por exemplo, nos casos dos grupos de sociedades, haja vista que, 

regra geral, as empresas descentralizam suas cadeias de produção de bens por meio de 

outsourcing e offshoring. E, por último, configura-se a responsabilidade das empresas, 

inclusive, quando há influências negativas sobre os direitos humanos decorrentes da sua 
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Salvador: JusPodivm, 2018, pp. 26-27.  
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atividade produtiva, ainda que esta não tenham contribuído diretamente, tal como em situações 

nas quais um banco empresta recursos para uma terceira empresa cujas atividades levam à 

remoção de uma comunidade de suas terras tradicionais.436 

Os princípios recomendam, pois, a adoção, pelas empresas, de políticas de compromisso 

com os direitos humanos e de processos que os viabilizem, tais como a diligência devida e a 

reparação de impactos. Desse modo, o conceito diligência devida constitui um inato contínuo 

de identificação, prevenção, mitigação e prestação de contas sobre a atuação das empresas no 

que diz respeito aos Direitos Humanos.437 

 

3.3.2 Diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais     

 

Com suporte nesses princípios, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) também estabeleceu diretrizes para as empresas multinacionais, que, por 

seu turno, se traduzem em um conjunto de recomendações governamentais, visando ao 

comportamento empresarial responsável e consistente com as leis e normas internacionais.438 

Isso porque, ante a globalização do mercado, o panorama dos investimentos 

internacionais e das empresas multinacionais está em constante evolução, ao mesmo tempo em 

que novos e mais complexos padrões de produção surgem e, por isso, as Diretrizes da OCDE 

incorporaram um novo capítulo sobre direitos humanos e de princípios sobre a necessidade da 

realização de due diligence. 

Os princípios da ONU, portanto, influenciam o debate internacional sobre a 

responsabilidade social das empresas, eminentemente, na elaboração conceitual relativa à 

diligência devida em relação aos influxos sociais e dos Direitos Humanos, bem como a 

responsabilidade no âmbito da esfera de influência das empresas.439 
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Como se vê, apesar de as empresas serem fundamentais na geração de empregos e 

riquezas no mundo, salienta-se que, em uma economia globalizada, estão sujeitas às leis 

internacionais concernentes à proteção aos Direitos Humanos.  

Decerto, a empresa é responsável pela sua cadeia de produção como um todo, e por isso, 

ela deve responder pelos influxos de suas decisões e atividades sobre as quais exerça controle 

externo, ou, ainda, nas situações em que a empresa não tiver a autoridade legal ou formal para 

tanto, mas esteja de algum modo sendo beneficiada por suas atividades produtivas. 
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CONCLUSÃO 

 

A história do Direito Comercial permite um conhecimento mais amplo dos seus institutos 

jurídicos. Na análise da praxe e da legislação, verifica-se como o conteúdo e significados 

distintivos do sistema normativo das relações comerciais foram se moldando ao passar dos 

séculos até constituir a atual conformação. A reflexão acerca do seu passado justifica a 

construção e a modificação da sua matéria, a sedimentação de alguns conceitos e a renúncia de 

outros, a consolidação e a superação de teorias.   

O próprio objeto do Direito Comercial é, a cada tempo, delimitado e formado pela 

crescente complexidade socio-econômica, e não por imposições ontológicas da matéria por ele 

regulada. Dentro do seu  processo de objetivação, essa disciplina jurídica  deixa claro que não 

pode ser compreendida fora da história, bem como sua especialidade não há de ser posta em 

relação com  premissas técnicas imutáveis. Surgido de modo limitado e depois mais abrangente, 

de novos valores e outros princípios, e posteriomente, em um âmbito maior, até que, no 

desenvolvimento, as suas normas antes ditas excepcionais, em seguida sistematizadas como um 

direito especial,  constituem um direito geral e comum, aplicado a cada ato econômico inter 

vivos.  

É certo, assim, que tão-somente no exame da origem dos institutos jurídicos comerciais,  

é  possível perceber com maior clareza sua função econômica, elemento essencial para sua 

aplicação. É o contexto social e econômico, no qual surgem as normas de Direito Comercial, 

que permite a identificação de sua finalidade.   

Mais que isso, suscita-se existir uma relação direta e imediata, quiçá determinante, entre 

a função dos  institutos jurídicos comerciais e  sua conformação normativa. Essas ideias 

impõem haver uma conexão, praticamente indissociável,  entre norma e função, entre forma 

jurídica e propósito econômico, e, por sua vez, possibilita que os institutos Direito Comercial 

estar presente em sociedades tão diversas, seja no tempo ou espaço, sobrevivendo a 

transformações sociais e econômicas.  

Com o fenômeno da globalização, a atividade comercial se desenvolve cada vez mais, 

sem, todavia, obedecer fronteiras rígidas nas dimensões da economia; prospera inegável relação 

de interdependência entre os vários mercados nacionais. A integração progressiva das 

economias nacionais numa economia internacional, enseja a formação do mercado mundial, no 

qual há aumento do investimento estrangeiro de capitais (por parte de corporações e 

multinacionais), intensificação do trânsito internacional de trabalhadores e de bens e serviços, 

e crescimento do fluxo de tecnologia e informações.   
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A globalização econômica estimula e favorece a livre-concorrência, que, posteriormente, 

e por seu turno, provocam uma sequência de implicações, em especial, a alteração da estratégia 

competitiva das empresas, a dispersão internacional das etapas do processo produtivo, a 

homogeneização dos hábitos de consumo e de práticas comerciais, além da desregulamentação 

dos mercados financeiros e de outros setores da economia nacionais.   

Nessa perspectiva de mercado globalizado, uma empresa invariavelmente se vincula a 

outras empresas e aos adquirentes de seus produtos ou serviços, fato significativo de que não 

pode mais ser concebida isoladamente. Ela não age nem atua ensimesmada em sua organização 

interna, mas sim se revela nas distintas e inúmeras transações comerciais, sobremaneira 

internacionais.  A empresa moderna não representa mais um agente econômico concentrado 

única e exclusivamente em si mesmo, mas sim desenvolve sua atividade de produção no 

mercado mundial, interagindo sucessivamente com outros entes econômicos, e o faz 

principalmente por meio de relações grupais e contratuais.   

As empresas estruturam suas relações por mecanismos societários ou contratuais, 

tornando-se o grupo de sociedade, a principal técnica de organização da empresa 

contemporânea. A atividade empresária assume a forma de grupo, pela qual um conjunto de 

sociedades empresárias, ainda que conservando formalmente a sua autonomia jurídica, 

subordina-se à direção econômica unitária de uma sociedade controladora. 

Pode-se falar, inclusive, em diversos contratos plurilaterais (feixe de contratos) que se 

agrupam numa espécie de empresa plurissocietária. Isso porque, a relação jurídica de grupo 

caracteriza-se, fundamentalmente, por uma mínima organização global da atividade econômica 

sob direção de um poder mais ou menos centralizado. Com isso, extrapola-se o interesse da 

sociedade isolada, para constituir-se uma organização e valorização econômica de uma 

pluralidade de sociedade conforme a política do grupo.   

É sabido que a atividade econômica organizada de produção, sempre adquire novas 

dinâmicas e padrões, e desenvolve-se em constante transformação, constituindo hoje uma das 

mais relevantes instituições econômicas, políticas, sociais, e até culturais, que exerce, por 

definição, uma atividade de risco. Não é assim incomum que a empresa moderna cause, de 

algum modo, perdas aos seus sócios, fornecedores ou ainda trabalhadores.  Mais recentemente, 

no entanto, ela vem produzindo, com frequência crescente, imensa variedade de externalidades 

econômico-sociais, que se refletem tanto no âmbito puramente privado quanto na contextura 

pública.  

A mutações sofridas pela mundividência econômico-empresarial globalizada, 

evidenciam a insuficiência da dogmática comercialista para a compreensão da realidade que 
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deve disciplinar. O Direito Societário vigente situa-se sobre um paradoxo regulatório que 

produz distorções quanto ao regime de responsabilidade dos entes corporativos.  

As normas do Direito Comercial precisam ganhar maior expressão em sua exegese, na 

busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator 

de risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, mormente quando 

em escala internacional, em que presentes grupos de sociedades multinacionais, com 

subsidiárias em vários países.  

O que se percebe, contudo, é que as teorias políticas tendem a conceber a empresa como 

um centro de poder privado (private government), cujo cerne está nas relações de poder internas 

e na legitimação desse poder, ao mesmo tempo que, as teorias econômicas (theories of the firm) 

anteveem a empresa como uma rede contratual (network), de sujeitos possuidores de recursos 

produtivos, na qual o respectivo governo se dá em termos de custos de transação.  

No âmbito dos processos de evolução da organização empresarial, dada eminentemente 

pela sistemática própria da prática jurídica dos grupos empresariais, o Direito Comercial exerce 

um papel pouco relevante. Na verdade, a história recente da organização empresarial configura 

um processo de interrelação baseado em elementos não-jurídicos, de modo que os padrões 

regulatórios são absolutamente relegados à praxis jurídica.  

A liberação e organização da sociedade comercial como pessoa jurídica, não é nada mais 

do que a expressão jurídico-formal conferida a novos centros de ação econômica, os quais, a 

posteriori, em razão da possibilidade da criação de grupos empresariais, haveria de acelerar a 

concentração financeira e capitalista. De igual modo, a crescente separação e atomização dos 

conselhos de administração e de supervisão no seio organizativo das empresas, não constitui 

senão reflexo jurídico do processo de segmentação entre propriedade e controle. As 

repercussões de relações de poder juridicamente formalizadas no mercado, e de relações de 

força internas de organizações, não devem, portanto, ser desconsideradas.  

Desse modo, a despeito da expressiva ampliação do âmbito de aplicação das normas do 

Direito Comercial, a noção de empresa, constituída sobre uma ideia de organização produtiva 

estática, e não dinâmica, ficou aquém da fluidez econômico-empresarial contemporânea. A 

teoria da empresa, tal como foi elaborada, não considerou que a atividade econômica 

organizada só existe na relação com outros agentes econômicos e com os adquirentes de seus 

produtos ou serviços. 

A definição da atividade empresarial, acolhida quase unanimemente pela doutrina 

nacional e alienígena, a qual propugna que ela constitui uma série de atos unificados por um 

escopo comum, não é mais justificavél.  Isso é, a prática comercial atual é conformada pelo 
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mercado e, por isso, exige que o objeto do Direito Comercial, assim como outrora o fez, emigre 

da atividade para o mercado mundial. Cuida-se, queira ou não queira, de um novo período de 

evolução, no qual a atividade empresarial encontra sua função econômica, sua razão de ser, no 

mercado. Em efeito, o Direito Comercial há de ser suplantado pelo Direito do Mercado. 
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