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Comercial 

 



O que está em discussão? 

• Câmara dos Deputados - Projeto de Lei nº 1.572/2011 (670 artigos) 

– Autor: Dep. Vicente Cândido 

– Relator: Dep. Paes Landim 

– Idealizador: Fábio Ulhoa Coelho 

 

• Senado - PLS 487/2013 (1.103 artigos) 

– Autor do Anteprojeto: Comissão Especial de Juristas do Senado Federal 

– Relator do Anteprojeto: Fábio Ulhoa Coelho 

– Autor do Projeto de Lei: Renan Calheiros 

 



Dispositivos do PL nº 1.572/2011 

• Função Social da Empresa (mantido no PLS) 

– Art. 7º. A empresa cumpre sua função social ao gerar empregos, tributos e 

riqueza, ao contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural da 

comunidade em que atua, de sua região ou do país, ao adotar práticas 

empresariais sustentáveis visando à proteção do meio ambiente e ao respeitar 

os direitos dos consumidores, desde que com estrita obediência às leis a que 

se encontra sujeita. 

 

• Função Social do Contrato  

– Art. 317. O Ministério Público e os demais legitimados podem pleitear a 

anulação do negócio jurídico, provando o descumprimento da função social. 

 



Dispositivos do PL nº 1.572/2011 

• Responsabilidade subsidiária dos sócios 

– Art. 113. São princípios do direito comercial societário: 
 

 III – subsidiariedade da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais; 
 

• Fiscal Judicial Temporário (alterado, mas mantido no PLS) 

– Art. 123. O juiz não pode, nem mesmo usando seu poder geral de cautela, interferir na 

administração da sociedade empresária, mas, a pedido justificado de sócio com 

participação no capital social de pelo menos 5% (cinco por cento), poderá nomear fiscal 

judicial temporário. 

 Parágrafo único. O fiscal judicial temporário: 

 I – cumprirá as funções fiscalizadoras definidas pelo juiz; 

 II – apresentará o seu relatório, no prazo fixado pelo juiz; 

 III – terá amplo acesso a todas as dependências do estabelecimento empresarial da 

sociedade, bem como à sua escrituração, livros, documentos e contas bancárias; e 

 IV – por autorização específica do juiz, poderá participar, embora sem direito a voz e 

voto, das reuniões dos órgãos da sociedade. 

 



Dispositivos do PL nº 1.572/2011 

• Tratamento assimétrico entre contratantes 

– Art. 303. São princípios do direito contratual empresarial : 

 III – proteção do contratante economicamente mais fraco nas relações 

contratuais assimétricas; e 

 

– Art. 313. Se uma das partes for microempresário ou empresário de pequeno 

porte, e a outra não, esta, se perceber que, no curso das negociações, a 

carência de informações está comprometendo a qualidade das decisões 

daquela, deverá fazer alertas esclarecedores que contribuam para a 

neutralização da assimetria. 



Dispositivos do PL nº 1.572/2011 

• Novo regramento sobre produção de provas (Discovery?) 

– Art. 655. Nos processos judiciais em que o pedido compreender a aplicação de 

dispositivo deste Código, observar-se-ão as seguintes regras especiais. 

 

– Art. 656. (...) 

  

 § 2º O juiz assinalará prazo não inferior a trinta dias, contados da citação ou intimação, 

para que cada parte entregue à outra, ou outras, mediante protocolo, a totalidade dos 

documentos que possuir, em qualquer suporte, referentes ao litígio descrito no pedido. 

 

 § 3º A parte somente está dispensada de entregar as correspondências, mensagens 

eletrônicas e demais documentos em que o emissor ou o destinatário for advogado, no 

exercício de sua profissão. 

   



Dispositivos do PL nº 1.572/2011 
• Facilitador 

– Art. 657. Conclusos os autos para sentença, o juiz poderá nomear um facilitador, quando for 

complexa a questão discutida, de fato ou de direito, ou no caso de processo volumoso. 

 § 1º Considera-se volumoso o processo se os autos possuírem mais de 500 (quinhentas) 

folhas com manifestações das partes, incluindo a instrução documental e demais anexos 

apresentados, perícia e outras provas. 

 § 2º O Regimento Interno do Tribunal de Justiça poderá alterar o número de folhas referido no 

parágrafo anterior ou adotar qualquer outro padrão para a definição de processo volumoso. 

 § 3º O facilitador entregará ao juiz, no prazo por este assinalado, relatório com a síntese da 

lide, principais argumentos aduzidos pelas partes, provas produzidas e demais 

elementos que permitam a completa compreensão da demanda. 

     § 4º O facilitador não poderá, privada ou publicamente, nem mesmo no relatório ao juiz, 

manifestar a sua opinião sobre como a lide poderia ou deveria ser decidida.  

 § 5º O juiz poderá determinar a juntada aos autos do relatório do facilitador, hipótese em que 

fica dispensado de relatar o processo na sentença.  

 § 6º Os honorários do facilitador serão fixados pelo juiz e pagos pelas partes, 

proporcionalmente ao número de páginas das respectivas manifestações, incluindo a instrução 

documental e demais anexos apresentados. 

 § 7º O juiz determinará que autor e réu depositem, cada um, 25% (vinte e cinco) por cento dos 

honorários fixados, sendo o restante depositado após a entrega do relatório, na proporção que 

implique a distribuição referida no parágrafo anterior, calculada pelo facilitador.    



Dispositivos do PLS 487/2013 

• Princípios aplicáveis aos Contratos Empresariais 

 

– Art. 17. São princípios aplicáveis aos contratos empresariais: 

 

(...) 

 

III – proteção do contratante empresarialmente dependente nas relações contratuais 

assimétricas;  

(...)   
   



Dispositivos do PLS 487/2013 

• Princípios aplicáveis ao Processo Empresarial 

 

– Art. 48. No processo empresarial, o juiz deve sempre levar em consideração as 

externalidades econômicas de suas decisões, em especial as referentes ao impacto 

que o entendimento nelas adotado pode ocasionar, se for generalizado, nos preços dos 

produtos e serviços praticados no mercado brasileiro, atacadista e varejista, na 

viabilidade das empresas e solvência dos empresários. 

  

  

   



Dispositivos do PLS 487/2013 

• Responsabilidade Civil – Dever de Boa-fé (regra idêntica no PLC) – Punitive 

Damages 

 

– Art. 401. O juiz poderá condenar o empresário ao pagamento de razoável indenização 

punitiva, como desestímulo ao descumprimento do dever de boa-fé.   
 

• Processo Empresarial – Ação Derivada (Derivative Suit) 

 

– Art. 996.  A ação de responsabilidade de administrador ou de sócio ou acionista 

controlador, em razão de danos causados ao patrimônio social, poderá ser proposta por 

qualquer sócio, em nome próprio e na defesa dos interesses da sociedade. 

  

 § 1º São legitimados a propor a ação os sócios ou acionistas que sejam integrantes da 

sociedade desde a época do ato ilícito ou abusivo imputado ao administrador ou ao sócio 

ou acionista controlador. (...) 

 

 



Dispositivos do PLS 487/2013 

• Processo Empresarial – Intervenção Judicial 

 

– Art. 1.017. A intervenção judicial é medida cautelar a ser decretada pelo juiz a pedido de 

sócio ou sócios titulares de pelo menos 5% (cinco por cento) do capital social, quando 

houver fundado receio de que: 

  

 I – a sociedade esteja em situação de insolvência ou em estado pré falimentar; 

 II – a administração tenha praticado ou possa vir a praticar atos fraudulentos ou 

contrários ao interesse da sociedade; e 

 III – a administração tenha praticado ou possa vir a praticar atos que coloquem em 

risco a continuidade da sociedade ou exponham-na a prejuízos relevantes. (...) 

 

– Art. 1.021. O juiz poderá conceder ao interventor judicial, de forma isolada ou combinada, 

os poderes de: 

  

 I – fiscalização da administração da sociedade; ou 

 II – prática de atos ordinários de administração. 

 



Dispositivos do PLS 487/2013 

• Credores Transnacionais 

 

- Art. 1.070. O credor domiciliado ou sediado no exterior titular de crédito sujeito à lei 

estrangeira:  

 

(...) 

 

III – será pago após os credores quirografários, antes do pagamento das multas 

contratuais e penas pecuniárias, em concurso com os demais titulares de crédito sujeito à 

lei estrangeira. 

 
  

  



O que pode ser feito? 

• Sugestão: manifestação formal contra a edição de um Código Comercial neste momento 

pelas seguintes razões: 

 

1) Inconveniência de milhares de novas regras para regular as relações empresariais no 

atual momento em que se encontra a economia do País; 

 

2) Os principais problemas da legislação empresarial poderiam ser resolvidos de forma 

mais eficiente por meio de alterações pontuais na lei; 

 

3) Baixa qualidade das minutas produzidas até o momento; 

 

4) Falta de pertinência e justificativa fundamentada para dezenas de dispositivos. 


