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Quando eu cursava a graduação na Faculdade de Direito da USP, em 
São Paulo, recordo-me das aulas de direito comercial. Em aulas de 45 mi-
nutos de duração, o professor repetia conceitos e mais conceitos, sem apre-
sentar aos alunos – que, com 18 ou 19 anos não tinham, em regra, nenhuma 
experiência empresarial − como tudo aquilo poderia ser usado. As aulas 
normalmente seguiam os manuais, que também não auxiliavam os alunos a 
identificar qualquer alcance prático no que estava sendo ensinado.

 Recordo-me, por exemplo, que a discussão do nome da disciplina 
‘direito comercial’ durou cerca de três aulas. O professor apresentou posi-
cionamentos diferentes em uma suposta controvérsia sobre se o nome da 
disciplina deveria ser direito comercial ou direito empresarial. A discussão 
do conceito de empresário durou outras tantas aulas. Mas nada se dizia so-
bre a utilidade que esses conceitos poderiam ter na resolução de problemas 
concretos que pudessem se apresentar.

Estratégias Societárias, Planejamento Tributário e Sucessório, organiza-
do por Roberta Nioac Prado, Daniel Monteiro Peixoto e Eurico Marcos 
Diniz de Santi, é um exemplo de uma concepção de livro e curso totalmente 
diferentes desse padrão que eu vivenciei.
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O livro foi inicialmente concebido para servir como “material de apoio 
ao curso de Educação Continuada do GVLaw – Programa de Pós-graduação 
lato sensu da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, 
mais especificamente ao módulo denominado ‘Estratégias Societárias, 
Tributárias e Sucessórias’” (p. XI), coordenado pelos autores.

O principal traço distintivo de seu caráter inovador, em termos didáticos, 
está justamente em apresentar os conceitos jurídicos junto com problemas con-
cretos que o profissional de direito precisa resolver com o uso dos conceitos. A 
escolha da parte do direito a ser apresentada também não se faz ao acaso.

Roberta Nioac Prado e Angela Rita Franco Donaggio, que escreve-
ram a primeira parte do primeiro capítulo do livro, reportam-se a dados do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), disponíveis 
no site www.dnrc.gov.br, para afirmar que “em 2005, foram constituídas no 
Brasil 246.722 sociedades limitadas, 1.800 sociedades por ações e 413 socie-
dades de outros tipos”. (p. 10)

Como os primeiros são os dois tipos de sociedade mais utilizados na 
prática, trata-se de estudá-los em primeiro lugar. Mas não serão estudados, 
como nos cursos tradicionais, em que todo o conteúdo da disciplina sociedade 
por ações é ensinado, artigo por artigo, para depois se estudar as sociedades 
limitadas (antes, a lei das sociedades pro cotas), o que normalmente ocorre em 
semestres diferentes.

Ao contrário, parte-se de um problema bastante concreto, que todo 
aquele que vai constituir uma sociedade tem que enfrentar: que fatores le-
variam um empresário a optar por uma sociedade por ações e que fatores o 
levariam a optar por uma sociedade limitada?

A partir desse problema, a apresentação dos dois tipos de sociedade se 
faz por meio de seu confronto, mostrando-se as vantagens e desvantagens de 
se optar por um ou por outro.

Por exemplo, no caso das sociedades limitadas, o inciso V do art. 1.071 
do Código Civil determina quorum de três quartos (75%) do capital social para 
qualquer alteração do contrato social, independentemente da matéria. No caso 
das sociedades por ações, isso pode ser feito, de acordo com o artigo 129 da Lei 
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das S.A., por maioria absoluta, isto é, 50% mais uma ação com direito a voto. 
Como, no entanto, as ações se subdividem em ordinárias, preferenciais ou de 
fruição, esse quorum pode chegar a 25% das ações ordinárias mais uma.

Outro ponto importante, quando se pensa nas diferenças entre os tipos 
societários, é a possibilidade de exclusão dos sócios. De acordo com Prado e 
Donaggio, nas sociedades por ações, “essa prática não é possível”... “ já que 
taxativamente o art. 137 determina as matérias que suportam o direito de 
retirada. Isso porque o exercício de tal direito, ainda que por apenas um só-
cio, pode ter consequências avassaladoras para o capital social da companhia 
(descapitalizando-a de um momento para o outro)”. (p. 18)

Ao contrário, nas sociedades limitadas, a exclusão é possível, desde que 
seja aprovada por mais da metade do capital social, em Assembleia especial-
mente convocada para esse fim e desde que o acusado tenha “ciência em tem-
po hábil para permitir seu comparecimento à Assembleia e o exercício de seu 
direito de defesa”. (p. 15)

Outro ponto que ilustra o método adotado pelos autores é a escolha do 
regime de tributação: lucro real, presumido ou simples, cujas determinantes 
estratégicas são estudadas no segundo capítulo.

Nesse capítulo, Vanessa Rahal Canado apresenta a legislação e o fun-
cionamento dessas três modalidades distintas de tributação com o objetivo 
de capacitar o aluno/leitor a enfrentar esse problema concreto no dia a dia 
de sua empresa.

Para isso, depois da explicação dos conceitos fundamentais, são apre-
sentados casos e elaboradas perguntas cujas respostas exigem justamente que 
se reflita sobre os conceitos objeto do capítulo e sobre sua aplicação prática.

No final do primeiro capítulo é apresentado o seguinte caso: Lucas 
de Araújo, com apenas 28 anos, já reconhecido no eixo Rio-São Paulo como 
um chef de cozinha com potencial para ser um dos melhores do mundo, re-
solve abrir um restaurante com sua irmã mais nova, Elizabeth, formada em 
Administração de Empresas.

Lie Uema do Carmo, que escreve essa parte do capítulo, descreve deta-
lhes do caso, tais como o capital que ambos aportarão à sociedade, a divisão 
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que pretendem para as cotas/ações, uma preocupação que Lucas tem com re-
lação ao atual namorado de Elizabeth, um bon vivant, com quem ela poderia 
casar-se ou estabelecer uma união estável, a expectativa de futuro ingresso na 
sociedade de um outro sócio capitalista, dada a franca expansão do mercado 
de restaurantes, ou até mesmo de venda de parte da sociedade no futuro.

Depois disso, ela pergunta, à luz de todos os detalhes expostos, qual 
seria o tipo societário mais recomendável e quais os argumentos contrários e a 
favor de cada um dos tipos. Pergunta ainda, “à luz de toda a situação exposta, 
haveria cláusulas contratuais mais importantes (no contrato social/estatuto 
social e/ou acordo de acionistas/cotistas), em face das peculiaridades da rela-
ção societária que os sócios pretendem estabelecer?” (p. 35)

O mesmo recurso a perguntas, nas quais são aplicados os conceitos apren-
didos, aparece ao final de cada capítulo. Assim, naquele que trata dos possíveis 
tipos de tributação e das diferenças entre eles, o exemplo dos irmãos que preten-
dem abrir um restaurante é retomado. A partir da apresentação de dados, tais 
como o faturamento que se espera para o restaurante no seu primeiro e segundo 
ano de funcionamento e a previsão de custos dedutíveis nesse mesmo período, 
pergunta-se qual dos regimes de tributação deve a empresa adotar.

Esse tipo de tratamento segue-se nos capítulos seguintes nos quais são 
abordados a contabilidade societária e tributária, a política de remuneração 
de administradores e seus reflexos tributários, a sucessão familiar e o planeja-
mento societário – cujo estudo se desdobra em quatro capítulos −, a fraude à 
meação do cônjuge, a dissolução societária e medidas processuais e o planeja-
mento tributário por meio dos consórcios de empresas.

Por sua linguagem clara e precisa e sua metodologia inovadora, este 
livro é um excelente material de apoio, não apenas para os cursos de pós-
graduação lato sensu, mas também para os cursos de graduação.

Como minha experiência na graduação não é muito diferente do que 
continua sendo a prática corrente na grande maioria dos manuais e cursos de 
direito no Brasil de hoje, este livro pode cumprir um papel fundamental para 
iniciar o aluno no estudo dos direitos tributário e societário, pois, partindo de 
problemas concretos, cumpre a difícil tarefa de despertar o interesse do aluno 
que nunca teve uma vivência empresarial nesses ramos do direito.


