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Está surgindo uma nova visão legislativa do direito societário, que se explica pelas transformações 
econômicas e tecnológicas sofridas pelo mundo, exigindo maior flexibilidade e transparência e 
assegurando a responsabilidade do administrador ou do controlador, no caso de atuação ilícita, 
irregular, desleal ou de má fé. 
 
Talvez se possa vislumbrar uma evolução cíclica da concepção da empresa, dando-lhe ora uma 
conceituação contratual, na qual prevalece a autonomia da vontade, ora uma visão institucional, 
na qual o interesse social condiciona a atuação dos sócios, gerentes e diretores. 
 
Se as primeiras sociedades anônimas, criadas no século XVIII, dependiam de autorização do rei 
para funcionar, tinham, após a concessão da mesma, toda a liberdade de ação. Em seguida, até o 
fim do século XIX, a liberdade de iniciativa dominou o direito societário, prevalecendo o princípio 
da autonomia da vontade, ou seja, a liberdade contratual tanto na organização como no 
funcionamento da companhia. Finalmente, coube ao século XX dar à sociedade anônima um 
caráter institucional, que encontramos, tanto na legislação, como na doutrina, na Europa, nos 
Estados Unidos e no Brasil. 
 
Recentemente, pretendeu-se estabelecer um novo equilíbrio, mantendo o caráter institucional 
para as companhias abertas e para as limitadas com maior número de sócios, mas admitindo 
ampla liberdade contratual tanto para as pequenas e médias empresas como para as joint e as 
capital ventures. 
 
Convenceu-se o legislador que o empresário deveria encontrar, na legislação societária, menos 
entraves do que instrumentos necessários ao desenvolvimento da sua atividade econômica, de tal 
modo que tenha à sua disposição as formas mais flexíveis possíveis, para garantir a eficiência de 
sua atuação, sem prejuízo da segurança dos minoritários, assalariados, credores e clientes. São 
esses o espírito e a visão que permitiram o desenvolvimento da sociedade anônima simplificada 
considerada como exemplo de ampla liberdade contratual no direito societário. O seu sucesso, fez 
com que, a recente legislação francesa facilitasse a conversão da sociedade anônima tradicional 
em Sociedade Anônima Simplificada (S.A.S.) 
 
Instrumentos adequados asseguram a eficiência   
 
Outra fórmula que ressurge é a sociedade em comandita por ações, podendo ser utilizada, com 
sucesso, em determinados empreendimentos nos quais se associam um financiador e um 
promotor de negócios, que inclusive pode dominar uma tecnologia incipiente em cujo futuro tem 
razões para ac reditar, mas que necessita desenvolver o seu negócio com utilização de recursos 
financeiros que não possui. Nessa estrutura negocial, que pode ser uma venture capital, faz 
sentido que um dos sócios - o empreendedor - seja responsável ilimitadamente e o outro - o 
financiador (muitas vezes fundo de ações) só tenha responsabilidade limitada.  
 
A sociedade em comandita tem desempenhado um papel importante na Alemanha e, embora não 
existindo sob essa denominação, também é conhecida no mundo anglo-saxão, no qual, todavia, a 
lei não lhe atribui personalidade jurídica. É o caso das limited partnership, nas quais o general 
partner é responsável pessoalmente pelas obrigações sociais com a totalidade do seu patrimônio, 
enquanto o limited partner, que não participa da administração, só tem responsabilidade limitada. 
Uma ampla liberdade de estruturação da empresa garante o sucesso da sociedade em comandita, 
que seria ainda maior se não houvesse, em alguns países, entraves de caráter fiscal. 
 
Quando se pretende inovar, é preciso lembrar que o progresso não pode ser somente tecnológico, 
mas deve acompanhá-lo uma gestão mais eficiente que abrange importantes aspectos jurídicos. 
 



Uma ampla bibliografia recente trata das linhas divisórias entre as normas imperativas e 
supletivas, na legislação empresarial, havendo até autores que se referem à "Revolução 
contratual do direito societário". E a explicam como uma nova visão da forma de combinar e 
equilibrar, de um lado, as normas imperativas, abrangendo as legítimas preocupações do Poder 
Público pela segurança jurídica e a proteção dos diversos interesses e, de outro, a necessidade de 
soluções flexíveis das quais necessita o empresariado para desenvolver a economia, no interesse 
de toda a sociedade. 
 
No mundo em que a globalização e as novas tecnologias tornaram imprevisível o futuro e no qual 
prevalece a volatilidade generalizada, a atividade empresarial necessita de instrumentos 
adequados para assegurar a sua eficiência e rentabilidade, pois, sem estruturas nas quais possa 
delimitar os seus eventuais riscos, em virtude da aplicação de normas supletivas ou simplesmente 
autorizativas, o empreendedor e o financiador não iniciarão, nem desenvolverão as suas 
atividades. 
 
No momento em que se pretende atrair investimentos externos, o oferecimento de modelos 
jurídicos adequados e eficientes torna-se um dos fatores importantes de preferência para um 
determinado país. Procuram os investidores um contexto no qual haja a necessária flexibilidade e 
a pertinente segurança no direito societário, com a vigência de uma legislação apropriada e não 
suscetível de grandes alterações bruscas ou inesperadas. 
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