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Art. 1º Fica instituída a Declaração de Direitos
de Liberdade Econômica, que estabelece
normas de proteção à livre iniciativa e ao livre
exercício de atividade econômica e disposições
sobre a atuação do Estado como agente
normativo e regulador, nos termos do inciso IV
do caput do art. 1º, do parágrafo único do art.
170 e do caput do art. 174 da Constituição
Federal.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art1iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art174


§ 1º O disposto nesta Lei será observado na
aplicação e na interpretação do direito civil,
empresarial, econômico, urbanístico e do
trabalho nas relações jurídicas que se
encontrem no seu âmbito de aplicação e na
ordenação pública, inclusive sobre exercício das
profissões, comércio, juntas comerciais,
registros públicos, trânsito, transporte e
proteção ao meio ambiente.



CAPÍTULO II

DA DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA

Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para

o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o

disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:

(...)

II - desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da

semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a

cobranças ou encargos adicionais, observadas:

(...)

c) a legislação trabalhista;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170p


CLT – BANCÁRIOS

Art. 224 - A duração normal do trabalho dos
empregados em bancos, casas bancárias e Caixa
Econômica Federal será de 6 (seis) horas
continuas nos dias úteis, com exceção dos
sábados, perfazendo um total de 30 (trinta)
horas de trabalho por semana.



§ 1º A duração normal do trabalho estabelecida
neste artigo ficará compreendida entre sete e
vinte e duas horas, assegurando-se ao
empregado, no horário diário, um intervalo de
quinze minutos para alimentação.



Lei 10.101 - COMERCIÁRIO

Art. 6o Fica autorizado o trabalho aos domingos
nas atividades do comércio em geral, observada
a legislação municipal, nos termos do art. 30,
inciso I, da Constituição.

Parágrafo único. O repouso semanal
remunerado deverá coincidir, pelo menos uma
vez no período máximo de três semanas, com o
domingo, respeitadas as demais normas de
proteção ao trabalho e outras a serem
estipuladas em negociação coletiva.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art30i


Art. 6o-A. É permitido o trabalho em
feriados nas atividades do comércio em
geral, desde que autorizado em convenção
coletiva de trabalho e observada a
legislação municipal, nos termos do art. 30,
inciso I, da Constituição.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art30i


CLT – ALTERAÇÕES

• CTPS ELETRÔNICA

• Identificação única = CPF – basca comunicar
número;

• Registros eletrônicos = anotações exigidas por lei;

• Não serve mais de prova para dependentes da
Previdência;

• Assinatura em 5 dias úteis e disponibilidade para
empregado em 48 horas a partir da anotação;







• Revogação CLT:

• Art. 17 e 417 = CTPS para menores de 18 anos;

• Art. 30 = fim da anotação dos acidentes pela
Previdência;

• Art. 40, II – anotação de dependentes para
Previdência;

• Art. 53 = fim da multa pela retenção por mais de
48h



• Art. 141 – anotação férias coletivas;



Art. 74. O horário de trabalho será anotado em
registro de empregados.

§ 1º (Revogado).

§ 2º Para os estabelecimentos com mais de 20
(vinte) trabalhadores será obrigatória a anotação
da hora de entrada e de saída, em registro
manual, mecânico ou eletrônico, conforme
instruções expedidas pela Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia, permitida a pré-assinalação do período
de repouso.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art74.


§ 3º Se o trabalho for executado fora do
estabelecimento, o horário dos empregados
constará do registro manual, mecânico ou
eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que
dispõe o caput deste artigo.

§ 4º Fica permitida a utilização de registro de
ponto por exceção à jornada regular de
trabalho, mediante acordo individual escrito,
convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho.” (NR)



• Intervalo intrajornada – facultativa a pré-
assinalação;

• Cartão de ponto = + 20 empregados por
estabelecimento;

• Cartão por exceção = acordo escrito ou norma
coletiva.



• Súmula 338 do TST;

• FIM DO E-SOCIAL = Sistema Simplificado de 
Escrituração Digital



CÓDIGO CIVIL

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA



Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde
com os seus sócios, associados, instituidores ou
administradores.

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das
pessoas jurídicas é um instrumento lícito de
alocação e segregação de riscos, estabelecido
pela lei com a finalidade de estimular
empreendimentos, para a geração de empregos,
tributo, renda e inovação em benefício de todos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art49a


Comentários:

• Reforçou a autonomia jurídico-existencial da
pessoa jurídica em face das pessoas físicas
que a integram.

• Expressa a função social da empresa: criar
empregos, pagar tributos etc;

• Deixa claro o caráter excepcional da
desconsideração e em caráter subsidiário
(teoria maior);

• Teoria objetiva = não precisa comprovar dolo.



Art. 50. Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art50.0


REQUISITOS:

(a) o abuso da personalidade por meio de
confusão patrimonial ou desvio de finalidade
e

(b) o benefício direto ou indireto pelo sócio.



• Atinge sócio sem poder de gestão ou apenas o 
sócio gestor que praticou o ato?



§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio
de finalidade é a utilização da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores e para a
prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os
patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou
vice-versa;



II - transferência de ativos ou de passivos sem
efetivas contraprestações, exceto os de valor
proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste
artigo também se aplica à extensão das
obrigações de sócios ou de administradores à
pessoa jurídica.



• Foi adotada expressamente a desconsideração
inversa e a obrigatoriedade da presença dos
requisitos da teoria maior para a
desconsideração em caso de grupo
econômicos

• Inversa – dívida do sócio – sociedade
responde;

• Teoria maior (consistência)– autorizada a
desconsideração desde que atenda requisitos
legais;



§ 4º A mera existência de grupo econômico
sem a presença dos requisitos de que trata
o caput deste artigo não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera
expansão ou a alteração da finalidade original
da atividade econômica específica da pessoa
jurídica.” (NR)
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