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Comércio

Fernando Passos integra comissão que
analisará Novo Código Comercial
Professor de Direito da Uniara foi convidado pela Secretaria da Câmara dos Deputados
um dos juristas mais importantes
do Brasil. “Sempre debatemos esses grandes temas ligados ao direito comercial e empresarial. A volta
do Código Comercial na íntegra é
uma necessidade inadiável para o
momento econômico do Brasil”.
Para Fernando Passos, as
alterações necessárias no
Código Comercial Brasileiro vão gerar a segurança
jurídica necessária que falta
ao Brasil nessa área, para
atrair investimentos estrangeiros e garantir tranquilidade ao investidor nacional.

Para Passos, o projeto em
tramitação na Câmara é muito
importante, já que o Código Comercial Brasileiro é de 1850 e quase nada mais de seu conteúdo se
aplica atualmente. “Em 2002 resolveram unificar a parte mais importante do Código Comercial com o
Código Civil. Todos alertaram que

não daria certo e foi um desastre.
É preciso urgentemente reparar
o erro com um novo e robusto
Código Comercial, em favor do
desenvolvimento do país”, diz Passos, que ressalta que o cargo é uma
“contribuição para o país”, pois não
é remunerado.
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O advogado Fernando Passos, coordenador e professor do
curso de Direito do Centro Universitário de Araraquara (Uniara), foi nomeado pela Secretaria
da Câmara dos Deputados como
membro da comissão de juristas
que irá apresentar análise técnica
e eventuais propostas de modificação do Projeto de Lei 1572/11,
que institui o Novo Código Comercial Brasileiro. “Filosoficamente, a nomeação representa
um marco, porque vou trabalhar
ao lado de Fabio Ulhoa Coelho,
professor mais importante do
país nessa área, e representarei
minha querida Uniara nos debates”, diz Passos
Professor de ‘Direito Empresarial’ há 25 anos, Passos foi reconhecido ainda pela sua trajetória quase
pelo mesmo período de tempo enquanto membro do Conselho Jurídico da Federação do Comércio
do Estado de São Paulo, presidido
por Ives Gandra da Silva Martins,

ORGULHO
Para Ivo Dall’Acqua Júnior,
vice-presidente da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São Paulo
(Fecomercio-SP), a contribuição de Passos será muito grande.
“Ele tem forte atuação na área e
vai colaborar bastante”.
O reitor da Uniara, Luiz Felipe Cabral Mauro, afirma que a
designação de Passos é fundamental para o trabalho da comissão e para a instituição. “Os
alunos se sentirão orgulhosos
por ter seu coordenador nessa
comissão. A Uniara sente-se

Os juristas Fernando Passos e Fabio Ulhoa Coelho, na Câmara dos Deputados

orgulhosa e muito feliz por ter
essa representação”.
Para o prefeito Marcelo Barbieri, é uma honra para a cidade

ter Fernando Passos integrando
o grupo. “Sem dúvida, é um
grande orgulho para todos nós,
araraquarenses”, conclui.

