
" Projeto do Código 

Comercial".



O mercado mundial clama por uma 

dinâmica estabelecida entre a 

qualidade e eficiência. Não há espaço 

para burocracia ou entremeios 

desnecessários e ilícitos para 

agilização de serviços.



Segundo especialistas, o Brasil 

precisa agilizar seus mecanismos de 

recepção de investimentos 

internacionais, tornando-se mais 

atraente para novos negócios.



Está evidente o esgarçamento do 

modelo esteado nos transitórios e 

passageiros surtos de estímulo ao 

consumo com redução temporária de 

impostos.





Enquanto no Brasil se demora até 180

dias (quando se conta com muita sorte)

para abrir uma empresa, em países

desenvolvidos, o mesmo trâmite ocorre

em algumas poucas horas.



Vivemos um estado de letargia 

empresarial, instalado por 

uma “burro-cratizante”

cultura secular.



Não causa espanto e nem é exagero 

considerar a falta de segurança 

jurídica como o principal fator 

complicador da atividade negocial, 

notadamente na esfera do direito 

empresarial.



É cediço que adicionado à gama de 

entraves burocráticos provocados 

pela atual legislação, pode-se 

contabilizar em escala crescente a 

série de dúvidas que pairam sobre a 

diversidade das múltiplas e 

sucessivas decisões judiciais, suas 

repercussões e consequências.



Nossos tribunais, em razão da 

dualidade legislativa e de seu 

anacronismo, acabam por proferir 

decisões diferentes e muitas vezes 

conflitantes,



mesmo em situações 

colidentes, na contramão 

dos anseios sociais e 

econômicos.



empresas brasileiras estão    presentes 

em 83% das ações

judiciais que tramitam no país 

e gastam muito para se 

defender,

entrar ou manter processos no 

Judiciário



Diante da insegurança e 

fragilidade, propõem-se, 

aqui,   uma mudança 

legislativa.



O atual ordenamento jurídico 

empresarial lamentavelmente é 

confuso. Apenas, por oportuno, alguns 

exemplos que podem ser citados:



a previsão de quorum de deliberação 

variado e, em alguns casos, 

inexplicavelmente elevado segundo a 

matéria a ser deliberada pela assembleia 

ou reunião de sócios da sociedade 

limitada (CC, arts. 1.061, 1.063, § 1º, 

1.071 e 1.076);



a imprecisão na definição do valor a que 

tem direito o sócio que se retira ou é 

expulso da sociedade limitada, ou mesmo 

de seus sucessores em caso de falecimento 

(CC, art. 1.031);.



dúvida acerca da admissão da 

participação de investidor 

estrangeiro no capital de 

sociedade limitada (CC, art. 

1.134);



desnecessária duplicidade de 

regimes nas operações societárias de 

incorporação, fusão e cisão (CC, 

arts. 1.113 a 1.122 e Lei nº 6.404, de 

1976, arts. 220 a 234) entre 

inúmeras outras constantes no nosso 

atual ordenamento legal.



É premente que a legislação de direito 

empresarial seja objeto de reforma

Mas não é só, nesta linha de raciocínio não 

se pode olvidar das incertezas trazidas pelo 

Código Civil de 2002, quanto à regular 

introdução, no direito interno, da Lei 

Uniforme de Genebra sobre letras de 

câmbio e nota promissória.



Dúvidas, aqui, recaem sobre a 

responsabilização do endossante 

(CC, arts. 903 e 914 e Lei 

Uniforme de Genebra, art. 15), 

considerando a evidente 

dicotomia legislativa perpetrada 

pelo Código Civil de 2002.



Ainda, no que toca às confusões 

legislativas, destaca-se o exercício de 

atividade de "distribuição" (CC, art. 

710, in fine) e o desmedido do conceito 

de "agência" (CC, arts. 710 e 721), 

exemplos da necessidade de uma melhor 

sistematização dos preceitos relativos 

aos contratos mercantis.



Diante deste quadro, é premente ao 

desenvolvimento da economia nacional e à 

atração de investimentos, que a legislação 

de direito empresarial seja objeto de 

reforma, no sentido da elaboração de um 

novo Código da Atividade Negocial, que, 

substituindo e sistematizando as disposições 

hoje dispersas sobre a matéria, amplie a 

segurança jurídica das relações entre os 

empresários.



iii) Atual cenário econômico e 

jurídico e a premente necessidade 

de mudança legislativa  

Recentemente, o Brasil ficou na 116ª

posição que mede a facilidade para se

empreender, num rol de 189 países. O

Brasil precisa agilizar seus mecanismos de

recepção de investimentos, a fim de tornar-

se mais atraente para novos negócios.



O relatório do Doing Business, organizado  

pelo Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento e Banco Mundial 

apresenta indicadores quantitativos sobre as 

regulamentações de negócios



Analisa também o cumprimento 

de contratos, o fechamento de 

empresas, o custo de contratação e 

demissão de trabalhadores e a 

estabilidade e

uniformidade de 

decisões judiciais.



Todas essas análises compactadas no 

relatório anual Doing Business têm 

o escopo de direcionar a realização de 

negócios em um mundo mais 

transparente e ágil.







O estudo sugere a adoção de 

medidas emergenciais que têm, 

por fim,  o fito de conciliar o 

crescimento econômico com o 

desenvolvimento humano.



Paralelo ao controle fiscal, e ao combate `a 

corrupção, o Poder Público e as instituições 

devem agilizar seus processos por meio da 

utilização dos sistemas de interligação de 

informações

redes de comunicação

e-governament – governo 

eletrônico

(nas esferas municipais, estaduais e 



Em razão desses 

elementos, a legislação 

deve ser revisitada e 

atualizada.







*No mesmo sentido a flexibilização 

da Justiça trabalhista, no que concerne 

aos processos de falência, necessita ser 

repensada, no intuito de evitar que 

sentenças judiciais levem empresas, 

viáveis economicamente, ao fechamento 

e ao conseqüente desemprego.



É vital a cooperação entre 

instituições, organizações 

não governamentais e serviço 

público para o 

desenvolvimento local.



Vale salientar que o Relatório do 

Doing Business aponta , sob análise 

do tempo, rapidez e do custo para 

determinar a continuação do 

funcionamento de empresas viáveis.







O Novo Código Comercial mostra-se 

como um instrumento jurídico capaz de 

oferecer  princípios e condições para que 

as empresas continuem no mercado e, 

com issso, contribuam para diminuir o 

desemprego.



São seus princípios:



a. Preservação da empresa: em razão de 

sua função social, a empresa deve ser 

preservada sempre que possível, pois gera 

riqueza econômica e cria emprego e 

renda, contribuindo para o 

crescimento e o desenvolvimento 

social do País.



Além disso, a extinção da empresa provoca a perda 

agregado econômico representado pelos chamados 

intangíveis, como nome, ponto comercial, reputação, 

marcas, clientela, rede de fornecedores, know-how, 

treinamento, perspectiva de lucro futuro, entre 

outros.



b. conceito de empresa: a empresa é o 

conjunto organizado de capital e trabalho 

para a produção ou circulação de bens ou 

serviços. Não se deve confundir a empresa 

com a pessoa natural ou jurídica que a 

controla. Assim, não é possível pensar em 

sociedade que continue sua atividade sem 

bases eficientes.



PRINCÍPIO DA FUNÇÃO 

SOCIAL DA EMPRESA



PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA 

EMPRESA



A desconsideração da personalidade

jurídica é outro instituto que decorre do mesmo

princípio, ao estabelecer os critérios a partir dos

quais a fraude na manipulação da autonomia

patrimonial pode ser coibida, sem o

comprometimento da atividade explorada pela

pessoa jurídica instrumentalizada no ilícito.



PRINCÍPIO DA INERÊNCIA DO RISCO



O risco é inerente 

a qualquer atividade 

empresarial.



A prosperidade ou o 

fracasso da empresa está sempre 

sujeito a determinada margem 

aleatória, não depende de fatores 

inteiramente controláveis e 

antecipáveis pelo empresário.



A inerência do risco da 

empresa, esclareça-se, não pode  

servir de escusa  para o empresário 

furtar-se às suas responsabilidades.


