
A Lei da Liberdade 

Econômica foi muito 

comentada e discutida 

pela sociedade em 

geral. Críticas e elogios 

caminharam juntos..

Até aqueles que não tem 
no Direito o seu dia-a-
dia comemoraram e 

debateram as “novidades”. 
Boa parte das “novidades” 
abordadas nas rodas de con-
versas não passam de uma 
intenção de reforçar princí-
pios e regras que já existiam 
em nosso ordenamento, mas 
eram distorcidas, ignoradas 
ou mal aplicadas.

Enquanto frequentava os 
bancos universitários para 
graduação em Direito, fui 
assistir a uma palestra de um 
conhecido jurista em matéria 
processual, que comentava 
as então novas mudanças 
nas regras do agravo de 
instrumento. Ao fi nal, ouvi 
com surpresa: “Será que a lei 
pega? É, no Brasil, tem disso: 
tem lei que pega e lei que 
não pega.” Me surpreendi. 
Mas confesso que a surpresa 
não durou. Vi, na prática, 
que aquela lei “não pegou”, 
ao menos não nos primeiros 
anos de vigência.

E não foi somente a lei do 
agravo que não pegou. Ve-
mos em nosso ordenamento 
alguns exemplos disso e que a 
Lei da Liberdade Econômica 
veio para colocar em prática, 
forçar o cumprimento da nor-
ma ou reforçar a intenção do 
legislador. 

A desconsideração da per-
sonalidade jurídica é um 
bom exemplo. A instituição, 
incluída pelo Código Civil de 
2002, inexistente no anterior, 
embora já aplicada pela juris-
prudência, pegou: foi muito 
aceita e empregada de forma 
ampla, distorcendo muitas 
vezes a letra da lei. 

Bastava a pessoa jurídica 
não pagar a condenação, que 
o credor pedia a desconsi-
deração da personalidade 
jurídica para atingir os bens 
dos sócios. Na maior parte 
das vezes, embora não fosse 
essa a intenção do legislador, 
o juiz desconsiderava a perso-
nalidade jurídica, mesmo sem 
estarem presentes quaisquer 
dos requisitos legais. Com 
isso, foi colocada em xeque a 
separação do patrimônio dos 
sócios do da pessoa jurídica 
e a responsabilidade limitada 
dos sócios. 

Neste sentido, a Lei de 
Liberdade Econômica andou 
bem ao tratar o tema, deixar 
claro que a pessoa jurídica 
não se confunde com a dos 
sócios e, também, incluir 
que apenas é cabível contra 

aquele que se beneficiou 
do abuso da personalidade 
jurídica. Por certo, a falta de 
dinheiro, por si só, tal como 
vinha ocorrendo, não justifi -
ca tal extrema medida, que 
pode desestimular o empre-
endedorismo. Espera-se que 
agora, com as novas e nem tão 
novas regras, a desconsidera-
ção da personalidade jurídica 
seja fi nalmente aplicada da 
maneira como sempre pre-
tendeu o legislador.

A Lei da Liberdade Econô-
mica trouxe também avanços 
e simplifi cação para a consti-
tuição de novas sociedades e 
até mesmo registros de atos 
societários, enfi m, visou a es-
timular o empreendedorismo. 
Dentre as medidas, muitos 
comemoraram a possibili-
dade de uma sociedade ser 
constituída por apenas uma 
pessoa. Não vamos discutir a 
semântica (sociedade x uma 
pessoa), mas tal previsão 
não trouxe novidade, pois já 
existia a Empresa Individual 
de Responsabilidade Limita-
da – EIRELI, que sequer foi 
revogada ou tratada pela lei, 
gerando discussões sobre o 
tema. 

É certo que a EIRELI de-
pende de capital social míni-
mo e a sociedade unipessoal 
não. Bastava, então, retirar 
tal exigência da EIRELI, ao 
invés de tentar reinventar o 
que já existia ou tratar como 
novidade o que não é. Ficou 
expressamente previsto que 
somente o patrimônio social 
da empresa responderá pelas 
dívidas da empresa individual 
de responsabilidade limitada, 
salvo os casos de fraude. Es-
pera-se, que com tanto esfor-
ço em deixar o tema claro, tal 
limitação de responsabilidade 
fi nalmente “pegue”.

Também menciono a função 
social dos contratos, a boa-
fé, a autonomia de vontade, 
tratados na Lei da Liberdade 
Econômica, como exemplos 
de temas já previstos em nos-
so ordenamento, ainda que 
alguns deles de forma geral 
ou genérica, porém expressa. 
Deveria ser o sufi ciente para a 
sua ampla aplicação. Porém, 
na prática, não foi. O destaque 
dado pela Lei da Liberdade 
Econômica veio a enfatizar e 
até mesmo detalhar, sempre 
na intenção de facilitar e en-
corajar a sua aplicação.

Será que agora tudo isso 
pega, colaborando para o de-
senvolvimento e crescimento 
econômicos do País?

(*) - É sócia fundadora do FF 
Advogados, responsável pelas 

áreas de Direito privado com foco 
em contratos, contencioso cível, 
arbitragem, imobiliário e família 
(elisa.fi gueiredo@ffl  aw.com.br).

Será que agora pega?
Elisa Junqueira Figueiredo (*)

São Paulo, sábado a quinta-feira, 21 a 26 de dezembro de 2019 Página 5
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SEGUNDA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2019

DOCUMENTAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA
Qual o prazo para entrega de documento para o registro do salário 
família? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO É OBRIGATÓRIO PARA 
EMPRESAS QUE SÓ POSSUEM EM SEU QUADRO PRÓ-LABORISTAS? 

Todas as empresas são obrigadas a possuir o livro de inspeção 
do trabalho, ainda que não possuam empregados, vez que esta 
exceção à regra não consta na CLT, entendimento que decorre da 
leitura do artigo 628, § 1º da CLT.

SALÁRIO PROPORCIONAL
Empresa contratou funcionária para trabalhar 04hs por dia, como 
calcular o salário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TABELA PRÁTICA PARA BASE DE CÁLCULO
Quais as verbas de proventos e descontos de folhas de pagamento 
que devem compor os encargos trabalhistas? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE UTILIZAR A ASSINATURA DIGITAL NO AVISO DE 
FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS? 

Esclarecemos que não há previsão legal expressa neste sentido, sendo 
assim, entende-se que a assinatura digital pode ser utilizada desde que 
previsto em convenção coletiva ou autorização do sindicato da categoria.

DESCONTO DO AVISO PRÉVIO
Funcionária pede demissão e pretende não cumprir o aviso prévio, ale-
gando que conseguiu novo emprego e solicita o não desconto do aviso 
prévio, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAR ADICIONAL DE DUPLA FUNÇÃO
Empresa possui funcionário na função de movimentador de mercadorias, 
entretanto efetua entrega ocasionalmente, devemos pagar o adicional 
de dupla função? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO!

• • •

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br

Electra Power Geração de Energia S/A 
CNPJ/MF nº 07.356.196/0001-09 - NIRE 3530049786-4

Comunicado de Extravio de Documento
Electra Power Geração de Energia S/A, Sociedade por Ações 
de Capital Fechado, com sede na Estrada Municipal Batista 
Favoretti, nº 350, 2º andar, sala 01, Bairro Água Branca, Mu-
nicípio de Boituva, Estado de São Paulo, CEP 18.550-000, 
comunica à praça e ao mercado em geral, para todos os fins 
de direito, o extravio do Livro Fiscal de Registro de utilização 
de documentos fiscais e termos de ocorrências, modelo 6 de 
ordem 01, contendo de 01 à 50 folhas, com algumas folhas 
já preenchidas, conforme Boletim de Ocorrência registro nº 
3966/2019. São Paulo, 11 de dezembro de 2019. Pedro Hen-
rique David / Diretor de Controladoria

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“AGE” ou “Assembleia”), a realizar-se no dia 6 de janeiro de 2020, às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, 
localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º an-
dar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifí-
cio São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (A) a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (i) alterar a redação do caput do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refl etir o aumento do capital social deliberado na Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 24 de outubro de 2019, dentro do limite do capital autorizado, bem como o reestabeleci-
mento do capital autorizado previsto anteriormente a tal aumento no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; (ii) re-
tifi car a numeração do parágrafo único do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; (iii) alterar a redação do caput do 
artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para aumentar o número mínimo de membros que compõem o Conselho de 
Administração da Companhia, de 4 (quatro) para 5 (cinco) membros; (iv) excluir o artigo 21 e o seu parágrafo primeiro 
do Estatuto Social da Companhia, pelo fato de estarem duplicados e equivocadamente inseridos entre o caput do artigo 
20 e seu parágrafo primeiro;  (v) alterar a redação do parágrafo segundo do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, 
para aprimorar os critérios de independência aplicáveis aos conselheiros independentes da administração da Companhia, 
em linha com boas práticas de governança corporativa; (vi) alterar a nomenclatura do cargo de “Diretor Executivo Geral” 
para “Diretor Presidente”, realizando a consequente alteração dos artigos 20, parágrafo quinto, artigo 25, caput, parágra-
fos primeiro e segundo, artigo 26, artigo 27, artigo 29 caput e parágrafo único, e artigo 30, parágrafos primeiro e segun-
do do Estatuto Social da Companhia, para compatibilizá-los com a nova denominação do cargo; (vii) modifi car a redação 
do parágrafo terceiro do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, para estabelecer que as deliberações do Conselho 
de Administração da Companhia serão tomadas por maioria dos presentes, salvo quando a lei exigir quórum especial e 
nas demais hipóteses indicadas no referido artigo; e (viii) alterar a denominação do Comitê de Crédito e do Comitê de 
Ativos e Passivos da Companhia para, respectivamente, “Fórum de Crédito” e “Fórum de Ativos e Passivos”, realizando a 
consequente alteração do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia para compatibilizá-lo com essas novas denomina-
ções. (B) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as reformas a que se refere o item (A) acima; 
e (C) a ratifi cação de que os 3 (três) atuais membros independentes do Conselho de Administração da Companhia aten-
dem aos critérios de independência da forma proposta pelo item (1)(v) acima, caso tais critérios venham a ser aprovados 
na Assembleia. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a Proposta 
da Administração e orientações detalhadas para participação na AGE, bem como todos os documentos pertinentes às ma-
térias a serem deliberadas na AGE, encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede social da Com-
panhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação do Acio-
nista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalhadas acerca da do-
cumentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Companhia destaca as 
seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: O Acionista deverá 
comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo acionista, e (ii) no 
caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida representação, apre-
sentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem o seu representante de poderes bastantes, bem 
como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documentos neste 
item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por Procura-
dor: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no 
Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e demais documen-
tos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. Para uma melhor organização da Assem-
bleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 
30 de dezembro de 2019, nos termos descritos no Manual. A administração da Companhia esclarece que somente as 
ações ordinárias de sua emissão possuem direito a voto com relação à Assembleia.

São Paulo, 20 de dezembro de 2019.
ANA KARINA BORTONI DIAS 

Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

MARMO 10 GRANITOS E MÁRMORES LTDA, torna publico que recebeu da Prefeitura
Municipal de Itaquaquecetuba, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
Saneamento a Renovação da Licença de Operação nº 58/2019, valida até 20/12/2021,
p/ aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e
outras pedras p/ outros usos, sito Rua Marcelino Fernandez, 282 - Vila Monte Belo,
Itaquaquecetuba/SP.

ATIVO R$
Circulante 3.398.221,43
Disponibilidades 2.250.254,18
Outros Créditos 1.090.324,28
Carteira de Câmbio 887.300,04
Câmbio Comprado a liquidar 61.821,04
Direitos s/vendas de câmbio  888.432,58
(-) Adto. em moeda nacional
 recebidos (62.953,58)
Rendas a Receber -
Diversos 203.024,24
Adto. e Antecip. Salariais 18.699,83
Adto. p/ pagtos. p/ nossa conta 180,00
Impostos e Contrib. a Compensar 111.827,08
Pagamentos a Ressarcir 10.800,00
Devedores Diversos - País 61.517,33
Outros Valores e Bens 57.642,97
Despesas Antecipadas 57.642,97
Não Circulante 41.629,24
Permanente 41.629,24
Imobilizado de Uso 41.629,24
Imobilizações em Curso 28.914,68
Instalações 4.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam. 9.800,00
Sistema de Processam. Dados 15.745,80
Sistema de Segurança  5.020,00
(-) Depreciação Acumulada (43.691,24)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 2.506,00
(-) Amortização Acumulada (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 3.439.850,67

PASSIVO R$
Circulante 2.354.588,56
Outras Obrigações 2.354.588,56
Cobrança e Arrec. Tributos(IOF) 98.789,91
Carteira de Câmbio 946.641,32
Câmbio Vendido a Liquidar 884.820,28
Obrig. por compra de Câmbio 61.821,04
Fiscais e Previdenciárias 62.563,67
Diversos 1.246.593,66
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 402.233,69
Credores Diversos - País 844.359,97

Não Circulante

Patrimônio Líquido 937.158,31
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 26.196,47

Reservas de Lucros Especiais 26.196,47
Lucros ou Prej. Acumulados (125.419,16)

Prejuízo - 1º Semestre (125.419,16)

Contas de Resultado 148.103,80
Receitas Operacionais 2.568.883,80
Despesas Operacionais (2.415.900,76)
Receitas não Operacionais 4.987,76
(-) Despesas não Operacionais (145,00)
Imp. de Renda e Contr. Social  (9.722,00)

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 3.439.850,67

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 de Novembro de 2019

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6
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ãoUm levantamento, realiza-
do pela rede de escolas de 
profi ssionalização Cedaspy, 
revela que os jovens sonham 
com sucesso na carreira, mas 
não se veem de fato atuando 
na profi ssão desejada. 

A partir de uma amostra de 
mil estudantes matriculados 
nos ensinos fundamental e 
médio, visitantes do estande do 
Cedaspy durante a Expo CIEE 
Ceará, a pesquisa indicou que 
70% deles sonham seguir uma 
carreira, mas não se sentem 
capazes de conquista-la. 

A pesquisa também mostra 
que dentre eles, 30% disse-
ram ter um planejamento de 
futuro, que inclui investir em 
cursos de capacitação e pro-
fi ssionalização para ingressar 
no mercado de trabalho e, com 
isso, custear a universidade. 
Dessa forma, chegarão mais 
perto da carreira idealizada. 

“Os jovens sabem o que 
querem, o que falta para a 

Tramitam na Câmara oito 
projetos que legalizam 
casinos, bingos e outras 

modalidades. 
Um levantamento indica 

que um número signifi cativo 
de deputados federais já é 
favorável à mudança na lei. A 
iniciativa com o maior número 
de partidos apoiadores é a que 
propõe direcionar a programas 
de saúde 15% do faturamento 
dos bingos. 

Mas para o professor Dario 
Paixão, coordenador-geral da 
Pós-Graduação e Educação 
Continuada da Universidade 
Positivo, a legalização pode 
trazer outros benefícios ao 
Brasil, que também precisam 
ser considerados, com atenção 
para o equilíbrio entre vanta-
gens e impactos. 

“Nunca estivemos tão perto 
do retorno dos casinos ou da 
legalização do jogo de azar no 
Brasil”, avalia Dario Paixão, que 
também é pesquisador do turis-
mo. No levantamento feito pela 
Paraná Pesquisas, que consul-
tou uma amostra formada por 
238 deputados federais (46% 
do total de parlamentares, que 
é de 513), 52% declararam-se 
favoráveis à aprovação do jogo 
de azar e 7% afi rmaram estar 
indeciso. 

Quanto à melhor forma de 
aproveitamento de parte da re-
ceita proveniente do jogo para 
atendimento a demandas da 
sociedade, o professor acredita 
que direcionar esses recursos 
apenas para a saúde não é a 
melhor alternativa. “O que mais 
ocorre em outros países é o 
fi nanciamento de infraestru-
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Legalização do jogo de azar deve 
fazer mais do que ‘fi nanciar saúde’
A proibição dos jogos de azar no Brasil está com os dias contados

Um número signifi cativo de deputados federais já é favorável à mudança na lei.

tura para as cidades onde há o 
jogo”, afi rma Dario Paixão, que 
considera importante também 
priorizar a educação. 

“Também é necessário utili-
zar parte desses recursos para 
apoiar pesquisa, qualifi cação de 
mão-de-obra, até mesmo nas 
áreas que serão benefi ciadas, 
como turismo e hotelaria”, 
acrescenta. Ele reconhece, no 
entanto, que é preciso destinar 
uma parte destes recursos para 
tratamento de viciados em 
apostas, um impacto negativo 
desse tipo de atividade, mas 
que, considerando os exemplos 
de outros países, não inviabiliza 
a liberação do jogo.

Para o professor e pesqui-
sador, que estuda há bastante 
tempo o tema cassinos, nem 
todas as modalidades de jogos 

de azar que podem ser legali-
zadas no Brasil têm o mesmo 
potencial de gerar os mesmos 
benefícios para a sociedade. 

“Os cassinos podem ajudar 
no desenvolvimento de centros 
turísticos de qualidade, mais 
competitivos, principalmente 
resorts. Bingo, jogo do bicho, 
casas de apostas, máquinas 
caça-níqueis, por outro lado, 
são formas de arrecadar dinhei-
ro da comunidade local e não 
de quem está nos visitando”, 
analisa.

Especificamente sobre os 
cassinos, Dario Paixão desta-
ca o modelo adotado no Chile 
como um dos melhores e opção 
que deve ser considerada pelo 
Brasil. Naquele país, explica, 
existem poucos cassinos, sendo 
que todos devem estar localiza-

dos em regiões turísticas. “Os 
cassinos não são a ‘salvação 
da lavoura’, mas podem ajudar 
algumas cidades a se tornarem 
destinos turísticos mais compe-
titivos”, observa.

Na América do Sul, somente 
Brasil e Equador ainda não 
permitem os cassinos e ou-
tras modalidades de jogos de 
azar. “Precisamos enfrentar a 
realidade de que muitas pes-
soas jogam daqui no Brasil em 
sites da internet, viajam para 
jogar, jogam em cruzeiros que 
levam o dinheiro para outros 
países. Com coragem, temos 
que responder qual a presença 
apropriada e o papel do jogo na 
sociedade brasileira”, ressalta 
o professor e pesquisador da 
Universidade Positivo (AI/Uni.
Positivo).

Jovem sonha com carreira, mas se 
sente incapaz de alcança-la

Maioria dos jovens sonham seguir uma carreira, mas não se 

sentem capazes de conquista-la.

Cibelle, um dos maiores desa-
fi os é a conquista do primeiro 
emprego. A especialista em 
carreira conta que a falta de 
experiência limita as chances 
dos jovens nessa fase. “Por isso, 
buscar cursos de qualifi cação 
é a melhor forma de passar 
por essa etapa decisiva”. Os 
números do BGE demonstram 
essa difi culdade do jovem. No 
terceiro trimestre de 2019, da 
população com idade entre 
18 e 24 anos, 31,9% estavam 
desocupados no Brasil. 

“Hoje, com a evolução da 
tecnologia, empreender se 
tornou um ótimo caminho 
para quem não consegue ou 
não quer entrar no mercado 
de trabalho. O jovem tem o 
poder de sonhar e alcançar o 
que quiser, basta se conectar 
com instituições que forne-
cem consultoria e, sobretudo, 
se dedicar aos estudos e à 
capacitação”, fi naliza Cibelle. 

Fonte: (www.cedaspy.com.br).

maioria é incentivo da família, 
dos educadores e do poder pú-
blico”, conta Cibelle Almeida, 
consultora de carreira do Ce-
daspy. Para ela, o adolescente 

precisa de orientação para to-
mar atitudes que impactarão 
no resto da sua vida pessoal 
e profi ssional.

Ao iniciar a vida adulta, diz 
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