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Thread do dia: CÓDIGO COMERCIAL
Esta em andamento um golpe contra a Lei de Liberdade Economica. Ela atende pelo nome
de CODIGO COMERCIAL.
Siga o fio.
Essa ideia de se fazer um Codigo para embaralhar e burocratizar o direito empresarial foi
gestada durante o governo socialista de Dilma por meio de seu defensor, entao Min da
Justiça, Ze Eduardo “Tomas Turbando” Cardoso.
A esquerda gosta de ter CONTROLE. Apos varias maracutaias linguisticas, remodelaram esse
monstro para que ele “parecesse liberal”. Nao é. É a mesma porcaria principiologica e vazia
que o governo socialista propos em 2013, apadrinhada por Renan Calheiros.
O potencial destrutivo, nao so pela confusao intepretativa que trara, mas tambem e
sobretudo pela incongruencia de ter “leis libertarias” e uma “regulacao liberal”, é imenso:
traz burocracia para agradar meia duzia de “juristas de cursinho” q querem ter o nome
ligado a esse Cod
Esse Codigo NAO FOI PEDIDO POR NINGUEM. Nao ha demanda na Sociedade Civil por ele,
ele conflita abissalmente com o programa de governo do PR @jairbolsonaro , atrapalha as
reformas em curso encaminhadas pelo Min Guedes e tem enrome rejeicao no mercado.
Qualquer minima concessao que o governo faça para essa BOSTA de lei representara uma
DERROTA POLITICA que podera tirar o foco do governo ao que realmente interessa. Se
tentarem enganar o povo com mais um Codigo forjado pelo petismo, eu estarei aqui para
alertar.
Nao caiam nessa. Esse Codigo precisa ser rejeitado no plenario. Os eleitores de Bolsonaro
nao querem essa porcaria. Rogo, respeitosamente a Sen @SorayaThronicke que foque nas
PECs do Min Guedes e abandone esse projeto, q podera ter um custo politico alto para
quem aprova-lo.
Se a legislacao societaria e de mercado de capitais precisa de ajustes, façamos os ajustes
especificos.

REFORMAS SIM, CODIGO NAO.
Estamos de olho em quem quer passar a perna no Brasil, hein. 🔚
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