
 
 

 

São Paulo, 12 de fevereiro de 2014. 

 

Assunto: implementação de um Novo Código Comercial Brasileiro 

 

 O empresariado brasileiro e as associações que os representam têm acompanhado 

com preocupação a tramitação do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 1.572, de 2011, 

e o Projeto de Lei do Senado nº 487, de 2013. Uma vez aprovados, ambos os projetos, que 

tramitam em ritmo superior ao habitual, instituirão o Novo Código Comercial no ordenamento 

jurídico brasileiro.  

 

 O Novo Código Comercial é um Projeto de Lei criado sobre a justificativa, nas do 

presidente da comissão de juristas do Senado, o ministro do Superior Tribunal de Justiça João 

Otávio de Noronha, de ser “uma proposta evolucionária, do que há de mais moderno no 

mundo em questão comercial”. De acordo com seus idealizadores, o projeto, que não surgiu 

por demanda do empresariado, traria maior segurança jurídica para as empresas que prezam 

a previsibilidade do mercado. Em contrapartida, o empresariado e as associações que os 

representam questionam se existe efetivamente necessidade dessa legislação, identificando 

diversos pontos negativos que podem vir a prejudicar o ambiente de negócios brasileiro. 

  

 Em discussão realizada na Câmara Americana de Comércio, no dia 22 de janeiro de 

2014, foi destacado um grupo de trabalho para avaliar os efeitos dos dispositivos, previstos 

em ambos os projetos sobre o ambiente de negócios das companhias abertas brasileiras e 

estrangeiras. Foi concluído que os pontos negativos, exemplificativamente elencados abaixo, 

podem vir a inibir a atividade empresarial pelo significativo aumento de riscos e da 

insegurança jurídica que seria criada pelas novas regras, gerando desincentivo aos 

investimentos no país e um grande impacto econômico, aumentando o custo Brasil e 

consequentemente o preço dos produtos finais para os consumidores brasileiros. 

 

Diante das considerações que serão apresentadas e dos efeitos negativos que a 

aprovação de ambos os projetos acarretariam, a Amcham se posiciona CONTRÁRIA ao PL 

1.572/2011 e ao PLS 487/2013, devido à inconveniência das novas regras propostas para 

regular as relações empresariais no país. Entendemos que o impacto desses projetos não será 

positivo para o setor privado e consequentemente para a sociedade. Acreditamos que os 

principais problemas da legislação empresarial poderiam ser resolvidos de forma mais 

eficiente por meio de alterações pontuais na legislação em vigor ou através de novas 

proposições específicas dentro de cada tema. 

 

- Função Social da Empresa 



 
 

 

A definição do que seria o princípio da “função econômica e social da empresa”, 

presente no Artigo 7º do PL 1.572/2011, não é clara, gerando insegurança jurídica sobre como 

e quais requisitos devem ser atendidos pelas companhias. 

 

- Função Social do Contrato 

A permissão para que o Ministério Público questione os negócios jurídicos realizados 

entre entes privados com base no “descumprimento da função social”, presente no Artigo 317 

do PL 1.572/2011, causaria riscos adicionais às relações contratuais entre as companhias 

(possibilidade de questionamento pelo Ministério Público mesmo quando as partes do contrato 

não desejam litigar). 

 

- Responsabilidade Subsidiária dos Sócios 

A responsabilidade subsidiária dos sócios como princípio do direito empresarial, 

presente no Artigo 113 do PL 1.572/2011, não é um princípio ou regra, e sim uma exceção à 

regra. A limitação da responsabilidade é regra fundamental para a segurança dos negócios 

jurídicos empresariais.  

 

- Fiscal Judicial Temporário 

A criação da figura do “fiscal judiciário temporário”, determinado por juiz a pedido 

justificado de sócio com participação de pelo menos 5% do capital social, presente no Artigo 

123 do PL 1.572/2011, daria acesso a todas as dependências da empresa, e a informações 

estratégicas e confidenciais, como contas bancárias, não havendo, porém, qualquer definição 

sobre a natureza do fiscal e qualquer requisito, por exemplo, técnico, de formação 

acadêmica, ou que mitigue eventual conflito de interesses. 

 

- Tratamento Assimétrico Entre Contratantes 

A definição “contratante economicamente mais fraco”, presente nos Artigos 303 e 

313 do PL 1.572/2013, não é clara, o que gera incerteza jurídica, além de a discriminação 

entre empresas não ser própria da natureza das relações no setor privado e do sistema da 

livre iniciativa. 

 

- Novo Regramento Sobre Produção de Provas (do termo em inglês Discovery) 

O procedimento de produção de provas, presente nos Artigos 655 e 656 do PL 

1.572/2011, referente a instituto do sistema Norte-americano de produção de provas, 

Discovery, geraria custos enormes para as empresas e permitiria o acesso irrestrito a 

informações estratégicas e confidenciais das empresas sem as proteções desenvolvidas pelo 

sistema norte-americano. 

 

- Figura do Facilitador 



 
 

 

A instituição da figura do “facilitador” para “para questões complexas ou 

processos volumosos”, presente no Artigo 657 do PL 1.572/2011 ocasionará o aumento das 

despesas processuais para as empresas, que deverão arcar com os custos da contratação do 

“facilitador” indicado pelo juiz, incerteza quanto à capacidade do “facilitador” para o 

exercício da função, e na possibilidade de questionamentos quanto à competência, 

imparcialidade e idoneidade do “facilitador” para o exercício dessa função, até então 

exclusiva dos juízes. 

 

- Responsabilidade Civil – Dever de Boa-fé (do termo em inglês Punitive Damages) 

O Artigo 401 do PLS 487/2013, que institui “O juiz poderá condenar o empresário ao 

pagamento de razoável indenização punitiva, como desestímulo ao descumprimento do dever 

de boa-fé”, gera insegurança jurídica dada a falta de parâmetros para fixação do valor, sem 

que haja uma definição do que o “dever de boa-fé” significa, além de já haver figura no 

nosso direito que cumpre esse papel (danos morais). 

 

- Processo Empresarial – Ação Derivada (do termo em inglês Derivative Suit) 

A ação de responsabilidade de administrador ou de sócio ou acionista controlador, 

presentes no Artigo 996 e seguintes do PLS 487/2013, poderá ser proposta por qualquer sócio, 

ocasionando na propositura de número significativo de ações. Novamente, trata-se de 

instituto importado do sistema norte-americano sem as proteções desenvolvidas por tal 

sistema, como a business judgement rule. 

 

- Processo Empresarial – Intervenção Judicial 

A criação de regras específicas para processos judiciais, presentes nos Artigos 1.017 e 

1.021 do PLS 487/2013, permitiria a intervenção na administração da empresa mediante 

pedido de sócios titulares de 5% do capital social caso a “administração (...) possa vir a 

praticar atos fraudulentos ou contrários ao interesse da sociedade”, com a possibilidade de 

que o interventor judicial pratique atos ordinários de administração. 

 

A Amcham pede seu apoio para o encaminhamento de medidas que impeçam a 

aprovação dos projetos para que as empresas instaladas no Brasil não sejam impactadas 

negativamente, causando a desaceleração da economia e a perda de competitividade, o que 

gera prejuízo aos cidadãos e ao desenvolvimento do país.  

 

Desde já, nos colocamos à disposição para discutir as questões levantadas nesta carta 

e para prestar quaisquer esclarecimentos necessários. 

 

A Amcham, entidade brasileira estabelecida em 1919, sem fins lucrativos, é a maior 

associação binacional da América Latina e a maior Câmara de Comércio fora dos Estados 

Unidos. Reúne mais de 5000 empresas associadas em 13 unidades regionais (São Paulo, Belo 



 
 

 

Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Goiânia, Joinville, Porto Alegre, 

Recife, Ribeirão Preto, Salvador e Uberlândia), sendo 70% nacionais e 30% multinacionais. Sua 

missão é servir seus associados influenciando construtivamente políticas públicas no Brasil e 

nos Estados Unidos, promovendo o comércio, o investimento e a cidadania empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


