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Art. 170.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre
exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 174. Como agente normativo e regulador da
atividade econômica, o Estado exercerá, na forma
da lei, as funções de fiscalização, incentivo e
planejamento, sendo este determinante para o
setor público e indicativo para o setor privado.

Livre Iniciativa 



Crise Econômica

Desemprego

Corrupção

PLANO DE GOVERNO

Combate a corrupção

Liberalismo Econômico



Declaração de Direitos de Liberdade Econômica

EMPREGADOS – EMPREGADORES – EMPRESAS – GOVERNO



PRINCÍPIOS
Art. 2º

-A liberdade como uma garantia no exercício de atividade econômica

-Boa-fé do particular perante o poder público

-Vulnerabilidade do particular perante o Estado

- Intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividade econômica



Principais Mudanças da Lei



RELAÇÕES TRABALHISTAS

CTPS Eletrônica – Art. 14 da CLT

Ampliação do Prazo para Anotação da CTPS – Art. 29 da CLT

Dispensada a publicidade do quadro de horários dos empregados – Art. 74 
da CLT

Controle de Jornada –§2º do Art. 74 da CLT



EMPRESAS

EXTINÇÃO DE LICENÇAS PARA ATIVIDADES DE BAIXO 
RISCO 

ABERTURA E ENCERRAMENTO DE EMPRESAS

SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

DOCUMENTOS DIGITAIS

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA



PODER DO ESTADO
Evitar:
I - criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo econômico, ou profissional, 
em prejuízo dos demais concorrentes;
II - redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou 
estrangeiros no mercado;
III - exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado;
IV - redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas 
tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações consideradas em 
regulamento como de alto risco;
V - aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios;
VI - criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço ou atividade profissional, 
inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros;
VII - introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades 
econômicas;
VIII - restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico, 
ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei federal; e
IX - exigir, sob o pretexto de inscrição tributária, requerimentos de outra natureza de 
maneira a mitigar os efeitos do inciso I do caput do art. 3º desta Lei.



AUTONOMIA PARA OS CONTRATOS
Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e
simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o
afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos
previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos
para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de
revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e
observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e
limitada.



OBJETIVO DA AUTONOMIA

- Maior criatividade na forma de elaboração de contratos,

- Utilização de institutos e mecanismos utilizados em outros países, 

- Redução de processos judiciais e de procedimentos arbitrais visando 
revisão de contratos empresariais.



CONTATO

leatrice.bez@francoadv.com

48 3307-3537/3307-3561
WhatsApp: 48 99607-4392


