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Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto

E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento
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Quem sabe a morte, angústia de quem vive

Quem sabe a solidão, fim de quem ama

Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama

Mas que seja infinito enquanto dure.
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As sociedades constituídas entre membros da família são uma realidade em 
nosso país, como também em outros países do mundo.

Todavia, no Brasil essas sociedades não recebem tratamento jurídico dife-
renciado, mais benéfico. Ao contrário. O Código Civil brasileiro, em seu art. 
977, prevê a impossibilidade de cônjuges casados no regime da comunhão uni-
versal de bens ou da separação obrigatória contratarem sociedade empresária 
entre si ou perante terceiros.

A presente obra, fruto da tese de Doutorado de Fernanda Paula Diniz, con-
clui que, além de padecer de notória inconstitucionalidade (por afrontar princí-
pios constitucionais, sobretudo aqueles relativos à atividade econômica, elencados 
no art. 170), o art. 977 é instrumento pouco efetivo para coibir e prevenir fraudes.

A autora procurou demonstrar que o ordenamento jurídico brasileiro pos-
sui instrumentos jurídicos que se prestariam a impedir a ocorrência de fraudes, 
o que seria muito mais plausível que se impedir o exercício da atividade empre-
sarial, mediante a mera possibilidade da sua realização.

Além disso, é claro que, independente de haver casamento, ou indiferente 
do regime de bens adotado, podem ser praticadas fraudes, o que torna ainda mais 
descabida a vedação contida no art. 977.

A leitura da obra não deixa margens a outra conclusão.
A autora, com seu talento, vem em muito contribuindo para o Direito Em-

presarial. Nasce em Minas mais uma empresarialista de envergadura, motivo de 
orgulho especialmente para mim.

CÉSAR FIUZA
Doutor em Direito;

Professor na UFMG, na PUCMG e na Universidade FUMEC;
Professor colaborador na UNIPAC;

Advogado e parecerista.

preFácio
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A professora Fernanda Paula Diniz novamente nos traz valioso trabalho, 
com o qual obteve o título de doutora em Direito Privado pelo Programa de 
Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, sob a orien-
tação do professor César Fiuza, oportunidade em que nos coube a honra de 
compor a banca examinadora.

O livro trata de tema extremamente interessante sob um enfoque original, 
permitindo ao leitor a segura compreensão das “Sociedades empresárias entre 
cônjuges e os instrumentos de combate e prevenção à fraude”. A autora se pro-
põe, e consegue investigar, questionar e instigar a todo o momento o leitor sobre 
as questões polêmicas em torno da matéria.

Segundo a autora, a permissão para o exercício da atividade empresarial pe-
los “cônjuges casados no regime da separação obrigatória e da comunhão univer-
sal de bens, seria uma forma de viabilizar a realização dos direitos fundamentais 
de todos esses indivíduos, o que estaria de acordo com os princípios do Estado 
Democrático de Direito.”

Trata-se de trabalho muito bem encadeado e equilibrado, iniciando-se pelo 
capítulo que introduz o leitor sobre os princípios aplicáveis à atividade em-
presarial, abordando, inclusive, a análise econômica do direito. A passagem do 
segundo capítulo traz o cuidado da autora ao realizar o recorte metodológico, 
a fim de analisar a evolução histórica e no direito comparado das sociedades 
empresárias familiares, aportando, no capítulo seguinte, ao estudo da sociedade 
entre cônjuges no direito brasileiro, especificamente da aplicabilidade ou não do 
artigo 977 do Código Civil de 2002 na regulação das novas e antigas sociedades, 
inclusive aquelas constituídas entre companheiros.

apreSentação
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Como ponto central do livro, a autora demonstra a inefetividade da ve-
dação do artigo 977 do Código Civil, ao proibir a constituição de sociedades 
empresárias entre cônjuges casados nos regimes da separação obrigatória e da 
comunhão universal de bens, pois o ordenamento jurídico já contempla ins-
trumentos para combate às fraudes, como a desconsideração da personalidade 
jurídica, a desconsideração da personalidade jurídica inversa, a responsabilidade 
pessoal dos sócios, a falência, as ações pauliana e revocatória, o instituto da frau-
de à execução e a teoria da invalidade dos negócios jurídicos.

Em conclusão, a autora não se limita a sintetizar aquilo foi exposto ao lon-
go do livro, mas traz ideias que arrematam adequadamente o texto desenvolvido 
na perspectiva de que as restrições do artigo 977 não se coadunam com a princi-
piologia do Direito Empresarial moderno.

A segura travessia metodológica encetada pela autora oportuniza a comu-
nidade jurídica reflexões levadas a efeito com seriedade, competência acadêmica 
e lucidez, refletindo aprofundamento e problematização do discurso jurídico. O 
leitor certamente encontrará no livro da professora Fernanda Paula Diniz um 
convite ao debate e ao diálogo, garantia de seu sucesso.

 
PROF. DR. JEAN CARLOS FERNANDES
Doutor em Direito Privado pela PUC-MG e 

Mestre em Direito Comercial pela UFMG;
Professor do Mestrado em Direito Empresarial da 

Faculdade de Direito Milton Campos;
Professor de Direito Empresarial da Faculdade 

Mineira de Direito da PUC-MG;
Diretor Segundo Secretário do Instituto dos 

Advogados de Minas Gerais.


