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Discurso De Posse de Jarbas Andrade Machioni na 
Presidência da Comissão de Direito Empresarial 

 
 
Eminente Dr. Fábio Romeu Canton filho, DD. Vice-Presidente da OAB SP, 
 
Dra. Gisele Fleury Charmillot Germano de Lemos, DD. Diretora,  
 
Conselheiro Federal, grande amigo de longa data, Luiz Flavio Borges D’Urso, 
 
Excelentíssimos colegas do Egrégio Conselho Secional aqui presentes, que 
nos honram com sua presença, 
 
Colegas de Comissão e do seu Conselho Consultivo, nossos valorosos 
companheiros de trabalho, 
 
meu Vice-Presidente, Dr.  Flávio Paschoa Junior, 
 
meu irmão e amigo, Prof.  Marcus Elídius Michelli de Almeida,   
 
minha irmã, Dra. Rita de Cassia Andrade Machioni Pereira Santos, 
 
Senhor Desembargador Waldir Sebastião Nuevo Campos, 
 
Senhor  Desembargador Alfredo Attié, 
 
Senhora juíza Renata Mota Maciel Madeira Dezem, representando o 
eminente Corregedor Geral da Justiça, Des. Manoel de Queiroz Pereira 
Calças, 
 
Senhor Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Dr. 
Armando Rovai, 
 
Demais autoridades, 
 
Eminentes professores, os quais saúdo na pessoa do Prof. Adalberto Simão 
Filho,  
 
Advogados e amigos , que nos brindam com sua presença, 
 
minha amada esposa Teresa, meus amados filhos, Antonio, Luiz e Maria 
Fernanda.  
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Agradeço a presença de todos vocês. Estamos, e já falo pela Comissão, 
felizes e honrados pelo dia e pela prova de amizade e solidariedade nesta 
posse. Estamos orgulhosos da missão que a classe nos atribui ! 
 
Hoje é inaugurado oficialmente nosso trabalho,  mas, na verdade,  estamos 
apenas formalizando o que já vimos cumprido  em reuniões, por e-mails e 
memorandos.   
 
Eis a nossa missão: a defesa, à luz do Direito, da atividade empresarial. 
 
A atividade empresarial, a livre iniciativa, é o motor da civilização como a 
conhecemos.  É ela que  trouxe o período de  maior bem-estar que a raça 
humana já conheceu. Nenhum outro sistema econômico, historicamente, 
elevou  a humanidade ao padrão que ela desfruta  hoje.  Não há termos de 
comparação com os demais. 
  
Evidente - como em toda obra e circunstância humana -  há falhas e muitas, 
algumas muito  graves.   Mas antes  havia muito mais.   Hoje a expectativa de 
vida é a maior da história da humanidade,   há direitos, há o reconhecimento 
da dignidade humana num patamar nunca alcançado, há maior produção de 
alimentos, remédios  como nunca, há distribuição de bens em inaudito 
alcance, há conforto  e há  -  e isso é o principal – a consciência de que é 
preciso estender os benefícios a toda a humanidade, eliminar os grandes 
bolsões de pobreza e  violência.  Esse é o dever da humanidade em nosso 
tempo.  
 
Especialmente no Brasil, nunca é demais lembrar que a criação do nosso 
país foi fruto do espírito pioneiro e indômito do particular, foi a iniciativa da 
pessoa  comum -  e não do Estado, não da burocracia  (esta, muito pelo 
contrário,  esmerava, e esmera-se,  em criar amarras e a manietar a 
liberdade) .  
 
É preciso lembrar: foi a liberdade que moldou as fronteiras deste continente – 
nação.     Dos bandeirantes aos seringueiros, dos quilombolas (desejo lídimo 
de liberdade) aos homens e mulheres da fronteira, essa gente que nunca 
esperou nada da burocracia , gente real, foi  quem construiu esse pais. 
 
Vivemos num país fundado no chamado  “sonho brasileiro” :  ter seu próprio 
negócio, como demonstrou uma celebrada pesquisa, feita  na década 
passada por Rose Saldiva, pesquisa essa que virou livro, sob o mesmo nome. 
No trabalho feito, demonstrou-se que  79% da população queria ter sua 
própria empresa !   
 
Meu amigos, esse sonho não pode virar pesadelo. 
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A liberdade de empresa é irmã siamesa da  liberdade de trabalho, uma 
depende da outra.  
 
Há no brasil   19.114.026 empresas ativas;  das quais são Micro e Pequena 
Empresas 13.804.676 .   E -  na sua forma mais pequenina, mais singela, 
mas de igual ou maior importância -  existem as   microempresas 
individuais  (MEI) que somam 8.074.900 !  Essas empresas juntas geram 
cerca de 70% do PIB brasileiro. 
 
Atrás de cada empresa há, pelo menos, uma família ! 
  
Infelizmente essa brava gente ainda é vista com desprezo por grande parte 
do estado e pela a burocracia - Burocracia, com suas regras, regramentos, 
portarias, avisos, ordens, normas, pareceres normativos etc, eis o grande 
inimigo da iniciativa privada. Se não há nós, os advogados, se não há o 
Judiciário com seus atentos magistrados (hoje formando um dos grandes 
pilares da democracia no Brasil), haveria um verdadeiro massacre ! 
 
Mas o próprio Direito precisa modernizar-se! O legislador deve parar de olhar 
o empresário como um pária, como um mero súdito,  a quem só se permite  
viver sob o peso e  sombra do estado.  No Brasil há a figura do desacato ao 
funcionário público, mas não há o desacato ao cidadão.  Às vezes, parece 
que só se dá respeito a alguém ser ele for membro da máquina publica; essa 
é a nova nobreza, principalmente se for político.  
 
Toda proteção que o sistema legislativo empresarial em tese outorga, 
desaparece no primeiro contato com um guichê burocrático, no despacho frio 
do amanuense amarrado no pesado e multissecular manto sufocante das 
regras burocráticas  - esse verdadeiro fantasma a ambular em nossa história  
-  na expressiva figura de linguagem,  utilizada  pelo advogado Raymundo 
Faoro no seu clássico livro “ Os Donos do Poder” .   E para pior,  senhoras e 
senhores , a atividade empresarial é oprimida pela eterna   ânsia 
arrecadatória dos magos da finanças públicas  -   alguém já observou  “ que  
saudades da derrama que era só um quinto !” 
 
É preciso urgentemente uma reforma de paradigmas legislativos !  Mas é 
preciso muito mais: é necessário uma revolução em relação à atividade 
empresarial;  mudar a mentalidade, como ocorreu em relação ao consumidor 
na década de 1990 !  
 
E para isso, desculpem os que pensam diferente, precisamos de um novo 
Código Comercial, consolidando  princípios da livre iniciativa, trazendo novas 
regras e permitindo gerar nova jurisprudência, cristalizando a nova e 
indispensável mentalidade.  
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É preciso dar segurança a atividade empresarial, mas é preciso dar também 
respeito. 
 
Essa é a nossa missão !   
 
Muito obrigado. 
 
Jarbas Andrade Machioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


