
O presente ensaio inspira-se na Medida Provisória 
881/19, alicerçando-se nos  pilares da liberdade 
de produção, desenvolvimento, modernização da 
atividade empresarial, bem como de acordo com 
as novas regras de regulação econômica, com foco 
no princípio da Boa-fé do empresário nas suas 
atividades negociais.

Ainda, verifica-se expedientes próprios de criação 
de empresas, com uma efetiva desburocratização 
do sistema registrário e inscricional, propiciando 
o crescimento da atividade produtiva, com 
atenção aos principais requisitos legais que 
o empresário, principalmente, o pequeno e 
médio empreendedor, tem de adotar para 
operacionalizar corretamente o seu negócio.
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A presente obra se baseia nos 
princípios da Medida Provisória, 
881/19, que versa sobre a 
liberdade econômica, sendo 
que o seu principal enfoque 
está diretamente relacionado 
à constituição e concretização 
de negócios. A obra em si tem 
enfoque na vida cotidiana, sendo 
esta especificada em como atuar 
no sistema brasileiro do direito 
empresarial. Desta forma, 
também, tem como faceta 
abranger temas inovadores 
referentes às atuais Instruções 
Normativas do Departamento 
De Registro Empresarial e 
Integração, além da posição do 
autor acerca das mudanças que 
podem ocorrer para que haja a 
devida desburocratização.
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Apresentação

Cumpriu-me a feliz e honrosa tarefa de apresentar 
a obra intitulada “Aplicação dos Princípios da Liberdade 
Econômica no Brasil” do Professor Doutor Armando Luiz 
Rovai num momento extremamente oportuno. A obra é 
oriunda de diversos estudos do professor Rovai, compilados 
de maneira didática, revista e atualizada com selo de quali-
dade do Ibrachina – Instituto Sociocultural Brasil e China.

Atualmente a China é o maior parceiro comercial 
do Brasil no mundo, conforme site1 do próprio Governo 
do Brasil: só no ano passado, as trocas comerciais entre 
os dois países ultrapassaram US$ 100 bilhões. A China 
é a 2ª maior economia do mundo, tendo registrado um 
PIB de mais de 13 (treze) trilhões de dólares em 2018 e 
uma população superior a 1 (um) bilhão e 300 (trezentos) 
milhões de habitantes.

A relação comercial entre a China e o Brasil é de 
crescimento2, tendo em vista que muitos produtos brasi-

1 Disponível em:< http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-
-e-financas/2018/12/balanca-comercial-registra-saldo-positivo-
-de-us-4-bilhoes-em-novembro>. Acesso:01/07/2019).

2 Principal parceira comercial brasileira desde 2009, quando supe-
rou os Estados Unidos, a China não vem poupando esforços para 
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leiros, como, por exemplo, soja, carne e minério de ferro 
são exportados para a China e, em contrapartida, muitas 
peças de computadores, eletrônicos, pneus, painéis solares 
e outros produtos são enviados ao Brasil. Essa parceria 
estratégica tem funcionado bastante, pois o Brasil possui 
uma relação muito boa com parceiros estrangeiros3, no 
sentido de fomentar mais negócios e vice-versa.

Além do seu interesse em commodities, a China 
agora também investe em infraestrutura e com isso as-

estreitar laços com o Brasil. O país em crise deu novo alento a 
esse movimento. Com dinheiro de sobra e maior propensão ao 
risco, o gigante asiático viu no Brasil uma grande oportunida-
de para ampliar seus negócios - e melhor, gastando menos. Só 
neste ano, segundo dados da Câmara de Comércio e Indústria 
Brasil-China, eles planejam investir mais de US$ 20 bilhões na 
compra de ativos brasileiros - 87% mais do que no ano passado. O 
apetite é tão forte que o Brasil se transformou no segundo maior 
destino de investimentos chineses em infraestrutura no mundo, 
atrás apenas dos Estados Unidos. Desde 2015, um levantamento 
das consultorias AT Kearney e Dealogic mostrou que a China 
comprou 21 empresas brasileiras, gastando um total de US$ 21 
bilhões. (Disponível em:< http://www.bbc.com/portuguese/
brasil-41088186> Acesso em: 15/10/2017). 

3 Desde 2014, a China vem optando por operações fundamentadas 
em fusões e aquisições (conhecida pela sigla M&A, em inglês) 
de empresas que já atuam no Brasil, sejam elas nacionais ou 
estrangeiras. Tulio Cariello explica que esse tipo de entrada tem 
sido a mais usual entre a maioria dos projetos chineses no país. 
Isso porque essas empresas não só conhecem o mercado, mas já 
sabem lidar com a burocracia brasileira. São ativos que tendem a 
oferecer menos riscos e garantir maior eficiência. Ele acrescenta 
que essa é uma das razões pelas quais, no passado, muitos dos 
investimentos chineses anunciados não se confirmarem. Esse foi 
o caso, por exemplo, de 2010, quando dos quase US$ 36 bilhões 
de investimentos anunciados, apenas US$ 13 bilhões, ou um 
terço do total, realmente se materializaram. (Disponível em:< 
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41088186> Acesso 
em: 15/10/2017).
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segura sua presença territorializada como fundamental 
para os destinos econômicos da América Latina e de suas 
perspectivas de integração. Entre os setores prioritários 
e alvo dos investimentos chineses, estão o agronegócio 
(especialmente soja, celulose e carnes), mas também a 
geração e transmissão de energia (com ênfase na hidroele-
tricidade) e integração logística da região (portos, estradas, 
rodovias, hidrovias, silos) – empreendimentos que não são 
redutíveis simplesmente à categoria “indústria extrativa” 
ou enclave de exportação – mas que atravessam todo o 
espectro do modelo de desenvolvimento. Por isso, a obra 
lançada chega em momento oportuno!!! 

A presente obra trata-se de um estudo e compêndio 
acerca da nova Medida Provisória, 881/19, que versa 
sobre a liberdade econômica, sendo que o seu princi-
pal enfoque está diretamente relacionado à figura do 
Empresário e Investidor Estrangeiro, com enfoque na 
constituição e concretização de negócios. É bem verdade 
que esta Medida Provisória trouxe contornos inovadores 
no ambiente de negócios no Brasil, isto é, embora o ins-
trumento legal passe pelo crivo do Congresso Nacional, 
a presente obra torna-se necessário para consulta, uma 
vez que traz a aplicação dos princípios da liberdade eco-
nômica no nosso país.

Além disso, a obra redigida pelo Professor Doutor 
Armando Luiz Rovai traz todos os pontos fundamen-
tais para a abertura de uma empresa, bem como o seu 
gerenciamento e captação de recursos, sendo que todos 
estes assuntos são tratados de maneira discriminada, ten-
do como principal fonte o grande conhecimento do 
Professor Armando, o qual atua diretamente na seara 
empresarial e de investimentos estrangeiros, bem como 
no dia a dia comercial do país. 
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Não obstante, o mesmo agrega em sua obra todo 
o conteúdo de suas aulas, assim como de palestras e 
de aulas ministradas internacionalmente. 

A obra em si traz com grande enfoque a vida 
cotidiana, sendo esta especificada em como atuar no 
sistema brasileiro do direito empresarial.

O Livro acaba pela minha Coordenação e pela Orga-
nização do Professor Paulo Sérgio Nogueira Salles Júnior, 
que o acompanha há vários anos em sua vida acadêmica. 

Desta forma, a obra também tem como faceta abran-
ger temas inovadores com a entrada em vigor da Medida 
Provisória 881/19, bem como as atuais Instruções Nor-
mativas do Departamento De Registro Empresarial e 
Integração, como também a posição do autor acerca das 
mudanças que podem ocorrer para que haja a desburo-
cratização do sistema empresarial brasileiro. 

O livro, assim, é composto por trabalhos pesquisa-
dos, sérios, e, ao mesmo tempo, com ideias atuais e, em 
alguns aspectos, inovadores. É um resultado com um 
dos objetivos do Ibrachina – Instituto Socio Cultural 
Brasil e China, isto é, promover o trabalho científico e 
de pesquisa para todos que têm interesse em conhecer 
aspectos jurídicos de investimentos no Brasil.

Enfim, é por isso que, ao meu juízo, o presente livro 
é imperdível, realmente uma obra indispensável para o dia 
a dia dos empresários (nacionais e estrangeiros), opera-
dores do direito, contadores, gerentes e demais membros 
da estrutura funcional das empresas. 

Thomas Law
Presidente do Ibrachina –  

Instituto Socio Cultural Brasil e China 
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本书介绍

我很荣幸的能为阿曼多·路易斯·罗崴（Ar-
mando Luiz Rovai）教授在极其合适的时刻发表
名为《巴西经济自由原则的应用》新书写介绍。
这项工作源自罗崴教授的几本著作，以教学方式
编撰、修订并更新，并具有中巴社会文化研究中
心（Ibrachina）认可的质量。

目前，根据巴西政府的网站4 信息显示，中国
是巴西在世界上最大的贸易伙伴：仅在去年，两国
之间的贸易额超过了1000亿美元。中国是世界第二
大经济体，2018年的国内生产总值超过13万亿美
元，人口超过13亿。

中巴之间的贸易关系正在增长5，因为许多巴西
产品，如大豆、肉类和铁矿石出口到中国，相比之

4 载于: < http://www.brasil.gov.br/noticias/economia-e-
financas/2018/12/balanca-comercial-registra-saldo-positivo-
de-us-4-bilhoes-em-novembro>. （访问日期：2019年7月1日）。

5 中国自2009年超越美国成为巴西最大贸易伙伴至今，不遗余力地
加强与巴西的关系。对处于危机中的巴西注入了新的活力。由于
资金充裕和勇于面对风险，该亚洲大国在巴西看到了扩大业务的
绝佳机会 - 更好的是，花更少的钱。就在今年，根据巴西中国
工商总会的数据，中国计划投资超过200亿美元购买巴西企业的
资产 - 比去年增加87%。巴西已经成为中国在世界基础设施投
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下，许多电脑、电子产品、轮胎、太阳能电池板和
其他产品被运往巴西。这种战略合作伙伴关系运作
密切，因为巴西与外国合作伙伴关系一向良好6，带
来更多的业务，反之亦然。

除了对商品具有兴趣之外，中国现在还投资于
基础设施，从而确保其在拉丁美洲的存在对该地区
的经济命运及其整合前景至关重要。农业方面（特
别是大豆、纸浆和肉类），以及发电和输电（主要
在水电）和该地区的物流整合（港口、公路、高速
公路、水路、筒仓） - 不能单纯地归为“采掘业”
或出口集散类别的企业 - 但这涵盖了整个发展模
式。这就是为什么本书的出版恰逢其时！

本著作是一个关于2019年新颁的第881号临时措
施（MP 881/19）的探讨和纲要，这是与经济自由交
易相关的议题，其主要重点是直接关系到企业家和
外国投资者，针对业务的建立和落实。确实，这项
临时措施在巴西的商业环境中带来了一个创新的轮
廓，也就是说，虽然该法律条文在国会通过了，本
书也成为一个必要的参考文献，因为它着眼于我国
经济自由原则的应用。

资的第二大目的地，仅次于美国。自2015年以来，根据科尔尼
管理咨询公司（AT Kearney & Dealogic）的一项调查显示，中
资并购了21家巴西公司，总共花费了210亿美元。（可在以下网
址获取：<http://www.bbc.com/english/index.html> 访问时
间：2017年10月15日）。

6  自2014年以来，中国一直选择对在巴西经营的企业（无论是巴西
本土还是跨国企业）进行并购。 Tulio Cariello解释说，这种类
型的进入巴西是该国大多数中资项目中最常见的。 这是因为这些
公司不仅了解市场，而且已经知道如何应对巴西官僚机构。 它们
是倾向于提供较低风险并确保更高效率的资产。他补充说，这也
是为什么过去许多中国投资尚未得到确认的原因之一。例如，在
2010年，当时宣布计划投资的近360亿美元，仅130亿美元落实，
占总数的三分之一。 （可在以下网址获取：<http://www.bbc.
com/english/index.html> 访问时间：2017年10月15日）。
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此外，阿曼多·罗崴教授撰写的这本着作为企
业的开设以及管理和集资提供了所有基本要点，涵
盖了所有有关项目，主要来源是阿曼多·罗崴教授
知识渊博，对从事商业、外资以及在巴西日常业务
运作具有渊博的经验。

他还在其著作中增加了他所有课程的内容，以
及在国际上的演讲和讲授课程。

本书的着眼点载于巴西商法体系中的日常运作。
本书有我的协作和保罗·塞尔吉奥·诺盖拉·

塞勒斯·茹尼奥（Paulo Sérgio Nogueira Salles 
Júnior）教授的整理结束，保罗教授是其在学术生
涯中陪伴多年的同事。

如此，本书也与881/19号临时措施的实施所涵
盖的新的主题、巴西商业登记和整合局（DREI）目
前的规范性指令的说明，以及作者对可能发生减少
巴西商业体系的官僚化变化的立场。

因此，这本书由深入探讨、认真的作品所组
成，同时具有当前和某些方面的创新思想。此成
果与中巴社会文化研究中心（Ibrachina）的目标
之一吻合，即促进所有对了解巴西投资法方面感
兴趣的人进行科研工作。

无论如何，这就是为什么我认为这本书是必须
的，真正为国内外企业家、法律专业人士、会计
师、管理人员和公司组织结构的其他成员的日常
业务不可缺少的工具书。

罗世豪（Thomas Law）
中巴社会文化研究中心（Ibrachina）主席
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