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Grupo de trabalho da
COJUR conclui que
novo Código Comercial
tem diversos pontos
negativos que podem
prejudicar o ambiente
de negócios brasileiro

Em continuidade às discussões da
reunião da COMEC/COJUR realizada
no dia 30 de outubro de 2013, que
debateu, dentre outros, a proposta
de novo Código Comercial, foi desta-
cado um grupo de trabalho da COJUR
(GT) para aval iar o efei to dos
dispositivos ali previstos sobre o
ambiente de negócios das compa-
nhias abertas brasileiras.

O GT estudou os projetos em an-
damento na Câmara dos Deputados
(PL 1.572/11) e no Senado Federal
(PLS 487/13). Um dos pontos impor-
tantes identificados pelo grupo de
trabalho é que a tramitação dos dois
projetos de lei ocorre em ritmo muito
superior ao habitual.

Os principais pontos, positivos e
negativos, identificados pelo grupo de
trabalho foram destacados e seguem
abaixo para apreciação das associa-
das da Abrasca.

Pontos negativos

I) Definição do que seria o princí-
pio da “função econômica e social da
empresa”, e os diversos requisitos a
serem observados, o que gera inse-
gurança jurídica sobre como e quais
requisitos devem ser atendidos por
cada companhia (art.7º do PL 1572/
2011, e art.8º do PLS 487/13);

II) Obrigação para que as socieda-
des limitadas de grande porte publi-
quem suas demonstrações contábeis
em veículos eletrônicos, gerando uma
obrigação de disclosure que pode não
ser de interesse de muitas socieda-
des limitadas (art.36 do PL 1572/2011,
e art.1089 do PLS 487/13);

III) Definição dos atos que represen-
tam a prática de concorrência desleal e
conduta parasitária, as quais já vêm sen-
do discutidas e refinadas pela doutrina e
jurisprudência ao longo dos anos, e que,
dadas as especificidades e complexida-
de do assunto, são matérias de difícil
codificação (art.89 a 94 do PL 1572/2011,
e arts.149 a 154 do PLS 487/13);

IV) Princípio comercial de que há
responsabilidade subsidiária dos
sócios pelas obrigações sociais,
ao invés de ser uma exceção à regra,
tornando a desconsideração da
personalidade jurídica uma regra
geral que poderá ser aplicada indepen-
dentemente de abuso da pessoa jurí-
dica por desvio da personalidade ou
confusão patrimonial (art.113 do PL
1572/2011, não contemplado no PLS
487/13 como se observa pelos
arts.179 e 180 desse último);

V) Estabelece que a maioria socie-
tária seja definida proporcionalmente
à contribuição de cada sócio no capi-
tal social, sem observar que ações
preferenciais sem direito a voto ou
ações ordinárias com diferentes
preços de emissão podem represen-
tar a maioria societária de forma
não proporcional à contribuição no
capital (art.118 do PL 1572/2011,
e contemplado em parte no art.15
do PLS 487/13);

VI) Criação da figura do “fiscal ju-
dicial temporário” determinado por juiz
a pedido justificado de sócio com par-
ticipação de pelo menos 5% no capi-
tal social, que poderia ter acesso
amplo a todas as dependências da
empresa, participar em reuniões mes-
mo que sem direito de voto, dentre
outros, não havendo, porém, qualquer
definição sobre quem poderia ser o
fiscal e qualquer requisito, por exem-
plo, técnico, de formação acadêmica,
ou que mitigue eventual conflito de
interesses (art.123 do PL 1572/2011,
contemplado sem a figura do fiscal
judicial temporário, mas mantendo o
conceito, permitindo inclusive a inter-
venção na administração da empre-
sa, no art. 1017 do PLS 487/13);

VII) Obrigação para que a socie-
dade estrangeira que seja sócia de so-
ciedade brasileira apresente dados de
todos os seus sócios, diretos ou indi-
retos, até o nível da pessoa física,
sendo que a regulamentação da Co-
missão de Valores Mobiliários, usu-
almente bastante rigorosa, já possui
regras mais flexíveis a esse respeito,
como se observa do Ofício Circular
CVM/SEP/nº01/2013 (art.143 do
PL 1572/2011, não contemplado no
PLS 487/13 como se observa pelo
art.220 desse último);

VIII) Estabelece regras para as so-
ciedades por ações, muitas vezes
com artigos parecidos (mas não idên-
ticos) ou que reproduzem apenas

parcialmente a Lei das Sociedades
por Ações, gerando confusão quanto
à aplicabilidade da lei especial e do
novo código (arts.144 a 169 do
PL 1572/2011, não contemplado no
PLS 487/13 como se observa pelo
art.323 desse último);

IX) Possibilidade de que o sócio
grave as próprias quotas com cláusu-
la de impenhorabilidade (art.180 do
PL 1572/2011, não contemplado
no PLS 487/13);

X) Proteção ao contratante econo-
micamente mais fraco em relações
contratuais, a fim de mitigar assi-
metria de informações, gerando inse-
gurança jurídica e dúvida sobre quem
poderia ser considerado economica-
mente mais fraco (arts.303 e 313 do
PL 1572/2011, e contemplado em par-
te nos art.17 a 20 do PLS 487/13);

XI) Atuação do Ministério Público
e demais legitimados para pleitear
anulação de negócio jurídico em
descumprimento da função social do
contrato (art.317 do PL 1572/2011, não
contemplado no PLS 487/13);

XII) Criação de regras específicas
para processos judiciais em matéria
empresarial, além daquelas previstas
pelo Código de Processo Civil e pela
Lei das Sociedades por Ações, como,
por exemplo,

a. procedimento de produção de
provas (Discovery), por meio do qual,
por força judicial, pode ser dado
acesso ao advogado da parte contrá-
ria as informações da companhia
no contexto de um litígio (arts.655 e
656 do PL 1572/2011, e arts.961 a 966
do PLS 487/13),

b. definição da figura do “facili-
tador” para que produza síntese da lide
ao juiz quando a matéria do processo
for considerada complexa ou esse for
considerado um processo volumoso
(art.657 do PL 1572/2011, não con-
templado no PLS 487/13),

c. possibilidade para que se con-
vencione regras processuais parti-
culares entre as partes (art.45 do
PLS 487/13),

d. permissão para que qualquer só-
cio ou acionista, independentemente
do percentual de participação no ca-
pital social, ingresse com ação de res-
ponsabilidade de administrador ou
controlador, aos moldes da “ação de-
rivada” (derivative suits) prevista no
direito dos Estados Unidos, sem que
haja necessariamente um interesse
econômico associado, em que pode-
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rá haver a propositura de um número
significativo de ações, o que não
ocorreria se não fosse pelas novas
regras dessa proposta (arts.996 a
1.001 do PLS 487/13),

e. intervenção judicial a pedido de
sócios com pelo menos 5% do capital
social, inclusive em caso de fundado
receio de que a administração possa
vir a praticar atos em prejuízo da soci-
edade, ainda que não concretizados,
bem como possibilidade de que o
interventor judicial pratique atos ordi-
nários de administração (arts.1.017
e 1.021 do PLS 487/13); e

f. Permissão para que o juiz con-
dene empresário ao pagamento de “ra-
zoável indenização punitiva” que
desestimule ao descumprimento do
dever de boa fé, gerando inseguran-
ça jurídica dada a falta de parâmetros
para fixação do valor, sem que haja
uma definição do que o “dever de boa
fé” significa (art.289 do PL 1572/2011,
e art.401 do PLS 487/13).

Pontos positivos

I) Define a possibilidade de consti-
tuição de sociedade unipessoal limi-
tada, que seguirá as mesmas regras
e formalidades de qualquer socieda-
de com pluralidade de sócios (arts.53
e 308 do PLS 487/13);

II) Permite expressamente que as
sociedades limitadas emitam debên-
tures privadas (art.309 do PLS 487/13);

III) Estabelece que o empresário
individual, como pessoa física, pode-
rá exercer a empresa em regime
fiduciário, criando um patrimônio se-
parado, constituído pelos ativos e
passivos relacionados diretamente
à atividade empresarial (arts.53 e 81
do PLS 487/13);

IV) Proteção ao nome empresarial
em todo o território nacional, e não
apenas ao estado em que estiver re-
gistrado (art.48 do PL 1572/2011, e
art.98 do PLS 487/13);

V) Proteção ao domínio/endereço
eletrônico como elemento do estabe-
lecimento, reconhecendo por lei como
ilícita a prática de conduta parasitá-
ria do registro de nome de domínio
que reproduza marca registrada alheia
(art.112 do PL 1572/2011, e art.117
do PLS 487/13)

VI) Regula expressamente a eficá-
cia e validade da forma eletrônica de
atos, contratos, títulos de crédito, ou
outros documentos empresariais, des-

de que com certificações digitais no
âmbito da Infraestrutura de Chaves
Públ icas brasi leira (ICP-Brasi l)
(arts.55, 138 e 302 do PL 1572/2011,
e arts.122, 190 e 405 do PLS 487/13),
ou ainda outra certificação se consi-
derada idônea e válida por juiz (art.960
do PLS 487/13)

VII)Obrigatoriedade de que o admi-
nistrador de sociedade limitada pres-
te contas anuais aos sócios (art.190
do PL 1572/2011, não contemplado no
PLS 487/13).

Não obstante haver pontos positi-
vos, o GT entendeu que tais pontos,
previstos tanto no texto da Câmara
como no do Senado, dispensam a

A CVM – Comissão de Valores
Mobiliários – se uniu à Universidade
de Columbia para realização do
evento ”Diálogos CVM – Columbia
University”, no dia 12 de dezembro de
2013, às 9h, no Sheraton Rio Hotel &
Resort, no Rio de Janeiro.

O seminário contará com palestras
de profissionais da Autarquia e da Uni-
versidade de Columbia e tem como
objetivo debater o crescimento do
mercado de capitais através de temas
em destaque no momento, como:
acesso de pequenas e médias
empresas, enforcement, governança
de empresas estatais e direitos de
acionistas minoritários.

Outro ponto a ser abordado no en-
contro é o convênio assinado entre
as duas instituições, com foco no in-
tercâmbio de informações e no apoio
mútuo para realização de projetos e
pesquisas no Brasil, bem como na
promoção de publicações e de even-
tos educacionais.

A abertura do evento, das 9h as
9h30, será realizada pelo presidente
Leonardo Pereira e as inscrições, com
vagas limitadas, já estão abertas e
podem ser feitas na página do Portal
do Investidor.

Após a cerimônia de abertura, das
9h30 às 11h, haverá palestras sobre
o “Acesso de médias empresas ao
Mercado de capitais”, tendo como
moderadora Luciana Dias, Diretora da

estrutura codificada presente nos dois
projetos de lei. Mais ainda, que os
pontos negativos acima elencados e
tal estrutura codificada pode inibir a
atividade empresarial pelo significati-
vo aumento de riscos e do ambiente
de insegurança jurídica que seria cri-
ado pelas novas regras.

Assim, o GT recomenda manifes-
tação da Abrasca para evitar a
aprovação do Código Comercial
no formato que os textos estão trami-
tando na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal.

São Paulo, 25 de novembro de 2013.
GT Novo Código Comercial / COJUR

Parceria entre CVM e Universidade de Columbia
promove debate sobre o desenvolvimento
do mercado de capitais brasileiro

CVM e os seguintes palestrantes:
Professor Merritt B. Fox, Columbia;
Professor John C. Coûee Jr,
Columbia; Professor Lawrence
Glosten, Columbia; Antonio D. C.
Castro, Presidente da Abrasca.

Das 11h30 às 13h as palestras se-
rão sobre “Fiscalização e pretensão
punitiva”, tendo como moderadora
Amarílis Prado Sardenberg, BSM –
Bolsa e Supervisão de Mercado –  e
as palestras dos Professores Edward
F. Greene, Columbia; Professor Zohar
Goshen, Columbia; Marcelo Trindade,
advogado, ex-Presidente CVM.

No horário de 14h30 às 16h os
palestrantes: Professor Ronald Gilson,
Columbia; Professor Robert Jackson,
Columbia; Marcelo Barbosa, advoga-
do e o moderador Mauro Cunha,
Amec, debaterão os “Direitos de acio-
nistas minoritários em reorganizações
societárias”.

Por fim, a partir de 16h30, até às
18h, o tema tratado será a “Governan-
ça de empresas públicas”, tendo
como moderador Gustavo Amorim
Antunes, do DEST – Departamento
de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais – e os palestran-
tes: Professor Katharina Pistor,
Columbia; Professor Curtis Milhaupt,
Columbia; Sandra Guerra, IBGC.

Para mais informações sobre o
seminário, entre em contato com
o COE pelo email coe@cvm.gov.br.


