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 A Medida Provisória nº 881, de 30.04.2019 (“MP da Liberdade Econômica”) foi
convertida na Lei nº 13.874 recentemente, no dia 20.09.2019. A nova lei tem
vigência imediata.

• Reafirma o compromisso do atual Governo Federal com o modelo econômico
liberal, estabelecendo medidas de liberdade econômica e a flexibilização de
certas formalidades;

• Estabelece normas Gerais de Direito Econômico;
• Altera diversos outros diplomas legais, dentre eles: Código Civil, Lei das

S/As, CLT.

 Medida Provisória nº 892, de 05/08/2019 (“MP 892”).

• A MP 892 estabelece novas regras para publicações por companhias
abertas e companhias fechadas.

Medidas de Liberdade Econômica
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ALTERAÇÕES DO CÓDIGO CIVIL
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 Reafirma princípios

• Pacta sunt servanda. Revisão contratual excepcional. Possibilidade de criação de 
regra contratual que discipline a revisão.

• Regras de interpretação:
 consideração do comportamento das partes após a celebração do contrato
 usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio
 contra preferentem (sentido mais benefício à parte que não redigiu o

dispositivo)
 sentido correspondente à razoável negociação das partes sobre a questão

discutida
 autorização para livre pactuação de regras de interpretação contratual

• Autonomia patrimonial da pessoa jurídica

Confere Maior Segurança Jurídica

“autonomia patrimonial é instrumento lícito de alocação e segregação de riscos,
estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, geração de empregos,
tributos, renda e inovação em benefício de todos”
(artigo 49-A do Código Civil)

7

 A Lei 13.874 fixou parâmetros mais claros, critérios mais objetivos

 Previsão desse evento como hipótese excepcional

Desconsideração da Personalidade Jurídica

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

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-lá 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.
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da
pessoa jurídica com o proposito 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.
§ 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.
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 A Lei 13.874 alterou o Código Civil para estabelecer que só poderá haver desconsideração se
for caracterizado abuso que requer:

• Desvio de finalidade – utilização da pessoa jurídica com o propósito de (i) lesar credores
e/ou (ii) praticar atos ilícitos de qualquer natureza

• Confusão patrimonial – ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada
por: (i) cumprimento repetitivo de obrigações da sociedade pelo sócio, ou vice-versa; (ii)
transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações; ou (iii) outros atos de
descumprimento da autonomia patrimonial

 A desconsideração deverá atingir os bens apenas dos administradores ou sócios beneficiados pelos 
atos

 Afasta-se a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica a partir de mera identificação 
do grupo econômico

 Também não justifica a desconsideração a mera alteração fática do objeto social 

Requisitos
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 “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. O abuso da personalidade jurídica se caracteriza pelo desvio de finalidade ou
confusão patrimonial. Exegese do artigo 50 do Código Civil com a redação introduzida pela MP n.º
881/2019. Hipótese de exercício irregular da atividade empresarial não comprovada. Inexistência de provas
para o deferimento do pedido. Decisão reformada. Agravo de Instrumento provido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento nº 2110790-56.2019.8.26.0000, 33ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario A. Silveira, j.
15.07.2019)

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Ausência de
prova do abuso da personalidade. Art. 50 do CC. MP nº 881/2019. Efeitos Retroativos. STF, ADI 605/DF.
Ausência de bens penhoráveis e encerramento irregular das atividades que, por si só, não
configuram abuso da personalidade jurídica. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Decisão
reformada.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2020472-27.2019.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 04.06.2019)

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. Coexecutada foi incluída no polo passivo da execução de título extrajudicial em virtude de
desconsideração da personalidade jurídica da Executada original. Inadimplemento obrigacional, ausência de
bens penhoráveis e ausência de embargos à execução não configuram os requisitos expressos do art. 50, do
CC. Ausência de abuso de personalidade comprovada nos autos, que demanda conduta dolosa dos
sócios, conforme dicção expressa do art. 50, § 1º, do CC, com a redação que lhe foi dada pelo art.
7º, da MP nº. 881/2019. Nulidade de todos os atos praticados após a desconsideração da personalidade
jurídica da Executada original. RECURSO DA COEXECUTADA PROVIDO.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº
2243292-27.2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 29.09.2019)

Aplicação Imediata?
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Aplicação no âmbito Fiscal, Ambiental, Consumidor e Trabalhista?

 O artigo 50 do Código Civil é uma norma geral

 Tributário – CTN:
• Excesso de poderes
• Infração à lei
• Infração ao estatuto / contrato social

 Consumidor – Código de Defesa do Consumidor
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A
desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da
pessoa jurídica provocados por má administração.
§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis
pelas obrigações decorrentes deste código.
(...)
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

 Ambiental – Lei n 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais)
Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

 Trabalhista – Conceito de Grupo Econômico
Os empregados podem reclamar seus direitos trabalhistas contra qualquer pessoa jurídica pertencente ao
mesmo grupo econômico
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ASPECTOS SOCIETÁRIOS
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 Alteração do tipo societário “sociedade limitada” previsto no Código Civil para permitir a criação de
sociedade com um sócio apenas (i.e. unipessoal).

 Diferenças:

 Em entendimentos recentes com Juntas Comerciais, apuramos que JUCESP e JUCERJA já
possibilitam o registro de atos de sociedades limitadas “unipessoais”, apesar de este assunto ainda
estar pendente de regulamentação

Sociedades Limitadas “Unipessoais”

Importante: a proposta para extinguir a EIRELI foi removida do texto final aprovado pela Câmara
dos Deputados e pelo Senado

Convivência da EIRELI e da sociedade limtiada “unipessoal”

EIRELI Sociedade limitada 
“unipessoal”

Capital social mínimo • 100 salários mínimos • Não há

Integralização do capital • No ato da constituição • A qualquer tempo 

Nº de sociedades por 
pessoa 

• Uma por pessoa • Ilimitado 
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 A Lei 13.874 prevê princípios para contratação entre entres privados

 Simetria

• Contratos presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos que alterem
esta presunção

 Revisão excepcional

• A revisão contratual só ocorrerá de maneira excepcional e limitada, ou seja, intervenção
mínima, observando que a liberdade de contratar será exercida pelas partes nos limites da
função social do contrato

 Interpretação contratual

• Passa a incorporar elementos como (i) comportamento das partes após a celebração do
contrato; (ii) usos, costumes e práticas do mercado; (iii) sentido mais benéfico à parte
que não redigiu o dispositivo; (iv) incorporação do sentido razoável das negociações; e (v)
livre pactuação das regras de interpretação contratual pelas partes

Liberdade de Contratação 
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Autorizações e restrições governamentais

 A Lei 13.874 trouxe previsão de dosimetria do risco da atividade econômica

 As atividades classificadas como de baixo risco pelo Poder Executivo poderão ser exercidas
sem qualquer “ato público de liberação” expedido por ente governamental, conforme
conceitos abaixo:

• Para fins de incêndio e pânico, atividades realizadas em (i) residência própria, sem recepção de
pessoas; ou (ii) edificações de até 200m2, observadas certas condições

• Para fins de segurança sanitária e ambiental, uma lista pré-definida de atividades*

 Agentes econômicos poderão testar e oferecer, gratuitamente ou não, novo produto ou serviço
a grupo restrito de pessoas, sem necessidade de ato público de liberação da atividade
econômica

Flexibilização de formalidades

* Ato do Ministério da Economia regulamentou a MP 881 para definir o conceito de “atividade de baixo
risco”, especificando 287 atividades, incluindo: serviços, comércio atacadista e varejista, fabricação de
produtos, etc. (Resolução nº 51, de 11/06/2019)
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Registros de comércio (Juntas Comerciais)

 A Lei nº 13.874 alterou a Lei 8.934/94 (Lei de Registros de Comércio) para tornar mais ágeis e
eficientes os procedimentos para (i) constituição e extinção de empresas; e (ii) registro de atos
societários, estipulando os prazos para análise e registro resumidos no quadro abaixo:

Flexibilização de formalidades (cont.) 

Nos casos acima, caso não haja resposta pelas Juntas Comerciais no prazo estipulado para análise os
atos serão automaticamente aprovados.

S.A. Ltda. E demais tipos societários 

Registro automático • Documentos e declarações com
informações meramente cadastrais

• Atos societários em geral que seguirem
modelo do DREI, exceto os de
reorganização societária (como fusão,
incorporação e cisão)

• Documentos e declarações com
informações meramente cadastrais

• Constituição da empresa e atos
societários em geral que seguirem
modelo do DREI, exceto os de
reorganização societária (como fusão,
incorporação e cisão)

Registro em até 2 dias úteis • Atos societários em geral que não
seguirem modelo do DREI, exceto (i)
constituição e (ii) reorganização
societária (como fusão, incorporação e
cisão)

• Atos societários em geral que não
seguirem modelo do DREI, exceto (i)
constituição e (ii) reorganização
societária (como fusão, incorporação e
cisão)

Registro em até 5 dias úteis • Constituição da S.A. e atos societários de
reorganização societária (fusão, cisão,
incorporação e transformação)

• Atos societários de reorganização
societária (fusão, cisão, incorporação e
transformação)
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Registros de comércio (Juntas Comerciais) (cont.)

 Os atos societários sujeitos a análise em até 2 dias úteis serão automaticamente arquivados,
incluindo aqueles referentes à extinção de sociedades (todos os tipos, mesmo S.A.), desde que:

• Para a constituição (se for o caso), seja aprovada consulta prévia de viabilidade do nome
empresarial e da localização

• Em qualquer caso, seja utilizado modelo padrão aprovado pelo DREI por meio da Instrução
Normativa 62/2019

 Na hipótese do registro automático, caso sejam identificados vícios no prazo de até 2 dias úteis:

• Serão formuladas exigências, caso os vícios sejam sanáveis

• O ato será cancelado, caso os vícios sejam insanáveis

Flexibilização de formalidades (cont.) 

Os atos sujeitos à autenticação (incluindo reconhecimento de firma) terão esta exigência dispensada
mediante apresentação de declaração do advogado ou contador atestando a autenticidade da cópia –
modelo adotado no exterior
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Digitalização de documentos

 A Lei 13.74 estabeleceu que os documentos públicos e privados armazenados em meio eletrônico,
óptico ou equivalente serão equiparados às vias originais, que poderão ser destruídas

 Valor probatório

• A versão digital e a sua reprodução (cópias, em papel ou qualquer outro meio físico) terão
a mesma força probatória da via original, sendo equiparados em efeitos jurídicos aos
documentos microfilmados (tecnologia de armazenamento utilizada por cartórios, que
autoriza a destruição da via original)

 Destruição dos originais

• Após a digitalização, fica autorizada a destruição das vias físicas originais dos documentos,
desde que constata a integridade da versão digital (a ser determinada com base em
regulamento que será editado pelo Governo Federal)

• Ficam excetuados os documentos de valor histórico

Flexibilização de formalidades (cont.) 
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Fundos de Investimentos 

Regra anterior Nova Regra 

Responsabilidade limitada dos cotistas

 A Lei 13.874 garantiu maior segurança
jurídica aos cotistas dos fundos de
investimento.

• Investidores titulares de cotas de fundos
de investimento respondiam sem
qualquer limitação, ou seja, até mesmo
além do valor investido, caso o fundo de
investimento atingisse patrimônio líquido
negativo, podendo inclusive ser
demandado a aportar recursos

• Responsabilidade limitada perante o fundo
e os seus credores ao valor investido no
fundo, ou seja, ao montante investido
pelo respectivo investidor no fundo.

• Cotista não mais poderá ser
responsabilizado pelo patrimônio líquido
negativo do fundo

Responsabilidade limitada dos prestadores
de serviços

 A Lei 13.874 também garantiu maior
segurança jurídica na atuação dos
prestadores de serviços

• Prestadores de serviços eram solidários
entre si na responsabilidade por atos de
prestação de serviços ao fundo.

• Cada prestador responderá exclusiva e
individualmente por seus atos, isentando
os demais prestadores de serviços de
quaisquer responsabilidades a que não
tiverem dado causa.

Classe de cotas com direitos e obrigações
distintas

 A Lei 13.874 permitiu, uma maior
flexibilidade na estruturação de Fundos de
Investimentos ao estabelecer a
possibilidade da emissão de classes de
cotas com direitos e obrigações distintas e
a constituição de patrimônio segregado
para cada classe de cotas

• Normas da CVM sobre determinados tipos
de fundos de investimentos previa a
possibilidade de distinção entre classe de
cotas, mas sem a constituição de
patrimônio segregado para cada classe de
cotas

• Além da possibilidade da emissão de
classes de cotas com direitos e obrigações
distintas, cada classe de cotas poderá
constituir patrimônio segregado dentro do
fundo e responderá apenas por
obrigações vinculadas à respectiva classe
de cotas

*As regras acima estão sujeitas a regulamentação pela CVM 
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Regra anterior – Lei 13.818/19

 Em 24/04/2019, foi sancionada a Lei 13.818/19, que (i) ampliou o leque de companhias
fechadas que se beneficiem de rito simplificado para assembleias gerais; e (ii) simplificou as
regras para publicações obrigatórias de S.A.

• Limite de R$10 milhões: com a ampliação do limite anterior (de R$1 milhão), o rito de
convocação simplificada e elaboração e documentos de assembleia foi estendido a um
leque maior de companhias fechadas com até 20 acionistas

• Publicações obrigatórias: a partir de 01/01/2022, as publicações de companhias abertas e
fechadas deveriam ser feitas exclusivamente pela internet, desde que:

 as publicações fossem realizadas de forma resumida na versão impressa do jornal
 a íntegra das publicações fosse divulgada na página do jornal de grande circulação

na internet (sendo dispensada a publicação ou divulgação no Diário Oficial)

• Demonstrações financeiras: este tipo de publicação deveria conter:

 em comparação com o exercício anterior, informações ou valores globais relativos a
cada grupo e classificação de contas/registros

 extratos das informações contempladas em notas explicativas e pareceres

Publicações de S.A. (MP dos balanços)
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MP 892 – novas regras para publicação

• Em 05/08/2019, foi publicada a MP 892, que fixou novas regras para publicação e revogou a
Lei 13.818/19 neste ponto (i.e. artigo 289 da Lei das S.A.)

 Companhias abertas: publicações serão realizadas exclusivamente pela internet, nos sites
da CVM e da B3

 Companhias fechadas: publicações serão realizadas na forma a ser determinada por ato
do Ministro de Estado da Economia

• Nos dois casos (companhias abertas e fechadas), a MP 892 só produzirá efeitos no 1º dia útil
do mês seguinte à publicação dos atos (i) da CVM, para companhias abertas; e (ii) do
Ministério da Economia, para companhias fechadas

• A MP 892 determina que as publicações de companhias abertas e fechadas serão isentas de
custo

Publicações de S.A. (MP dos balanços) (cont.)

Até que as novas regras passem a produzir efeitos, aplica-se o regime atualmente previsto no artigo 289
da Lei das S.A. para publicações de companhias abertas e fechadas

MP 892 foi objeto de ADIN ajuizada pela Rede Sustentabilidade – questão polêmica
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Conflito de interesses “material” (artigo 115 da Lei das S.A.)

 Durante a tramitação da MP 881, a Comissão de Direito Societário da OAB sugeriu que o
conceito de conflito de interesses da Lei das S.A. (artigo 115) passasse a prever expressamente,
como regra geral, que o acionista poderá votar em qualquer deliberação

• Para votar, a proposta exigia apenas que o acionista votasse zelando por “condições
estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado”

• Neste caso, a análise sobre existência de conflito seria feita a posteriori e, se constatado o
conflito efetivo, a deliberação seria anulável

 A proposta foi rejeitada pela falta de debate suficiente sobre os impactos para o mercado

 Atualmente, vigora na jurisprudência da CVM interpretação no sentido oposto, pelo conflito
“formal”, segundo a qual o acionista não poderá votar em qualquer hipótese que gere um
conflito em potencial

Pontos que saíram do texto final da MP 881

A jurisprudência pelo conflito “formal” no Colegiado da CVM foi firmada a partir de 2009, com o
julgamento do Caso Tractebel (Processo RJ2009/13179)
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Emissão de debêntures por Ltdas.

 Durante a tramitação da MP 881, foi discutida a autorização à emissão de debêntures por Ltdas.

• Atualmente, apenas S.A. estão autorizadas a emitir debêntures, nos termos da Lei das S.A.
• Pela falta de previsão expressa, as Juntas Comerciais se recusam a registrar atos de

emissão de debêntures por Ltdas.

 A proposta de mudança no Código Civil foi removida do texto final

Dispensa de requisitos – acesso facilitado ao mercado de capitais

 O texto original da MP 881 autorizava a CVM a dispensar certos requisitos previstos na Lei das
S.A. para companhias de pequeno e médio para facilitar o acesso ao mercado de capitais

 A proposta de mudança na Lei das S.A. foi removida do texto final

Pontos que saíram do texto final da MP 881 (cont.)
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SUMÁRIO DAS ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS 
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Sumário de alterações societárias 

Como era Como ficou 

ASPECTOS SOCIETÁRIOS (Código Civil)

Desconsideração da 
personalidade jurídica 

 Conceito aberto de “abuso” para autorizar
a desconsideração da personalidade
jurídica

 Não havia definição de “confusão
patrimonial” ou “desvio de finalidade”

 Desconsideração como exceção (conceito
restritivo) e autonomia patrimonial como
instrumento para alocação de riscos

 Definição clara dos conceitos de “confusão
patrimonial” e “desvio de finalidade”

Sociedade limitada  No mínimo dois sócios  Sociedade limitada “unipessoal”

Liberdade de 
contratação

 Inexistência de parâmetros expressos de
interpretação dos contratos

 Parâmetros expressos de interpretação dos
contratos privados, com base em princípios
liberais que privilegiam a autonomia da vontade

FLEXIBILIZAÇÃO DE FORMALIDADES

Atividades de “baixo
risco” 

 Necessidade de “atos públicos de
liberação” (alvarás, autorizações, estudos,
etc.)

 Dispensa de “atos públicos de liberação” para
atividades de baixo risco, sob o ponto de vista
de (i) incêndios e pânico e (ii) segurança
sanitária e ambiental

Juntas Comerciais 
 Não havia previsão de registro automático

de empresas ou arquivamento de atos
societários

 Registro automático de constituição de
empresas (Ltdas. e outros tipos societários,
exceto S.A.) e fixação de prazos rígidos para
análise e registro dos demais atos, sob pena de
registro automático

Lei nº 13.874 (MP da Liberdade Econômica) 
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Sumário de alterações societárias (cont.)

Como era Como ficou 

Armazenamento digital 
de documentos 

 Necessária a guarda física dos originais,
mesmo após a digitalização

 Originais poderão ser destruídos, uma vez
digitalizados, constatada a integridade da sua
versão digital

 Versão digital terá o mesmo valor probatório
dos originais

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Responsabilidade dos 
cotistas 

 Normas da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) tinha a previsão de
responsabilidade ilimitada dos cotistas em
caso de patrimônio líquido negativo do
fundo. Possibilidade dos cotistas
suportarem, desproporcionalmente à sua
participação, os ônus do fundo

 A responsabilidade dos cotistas está limitada ao
valor de suas cotas

Responsabilidade dos 
prestadores de serviços

 Responsabilização solidária entre os
prestadores de serviços de acordo com a
norma da CVM

 Responsabilidade dos prestadores de serviço
limitada ao escopo dos serviços que prestarem.
Cada prestador responsabiliza-se individual e
indistintamente por seus atos

Classe de Cotas com 
direitos e obrigações

distintas

 Possibilidade de emissão de cotas com
classes distintas de acordo com
determinadas normas da CVM sobre
fundos de investimento, porém sem a
possibilidade de constituir patrimônio
segregado para cada classe

 Emissão de classe de Cotas com direitos e
obrigações distintos e a constituição de
patrimônio segregado para classe de cotas

Lei nº 13.874 (MP da Liberdade Econômica) 
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Sumário de alterações (cont.)

Lei das S.A. 
(redação original – artigo 289) Lei 13.818/19 MP 892

Companhias 
abertas

 Publicações em jornal de
grande circulação e no Diário
Oficial

 Apenas jornal de grande
circulação, com dispensa do
Diário Oficial

 Publicações:

- extratos em jornais físicos
- íntegra dos documentos na

internet

 Apenas site da CVM, da B3 e
da companhia, com dispensa
do Diário Oficial

Companhias 
fechadas

 Publicações em jornal de
grande circulação e no Diário
Oficial

 Apenas jornal de grande
circulação, com dispensa do
Diário Oficial

 Publicações:

- extratos em jornais físicos
- íntegra dos documentos na

internet

 Forma de publicação a ser
definida em ato do Ministro de
Estado da Economia

Produção de
efeitos N/A  A partir de 01/01/2022

 1º dia útil do mês seguinte à
publicação dos atos:

- da CVM, para companhias
abertas

- do Ministro de Estado da
Economia, para companhias
fechadas

MP 892 – evolução da regra para publicações
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Todos os direitos reservados. Esta apresentação não deverá ser divulgada ou
distribuída para qualquer terceiro sem o consentimento prévio e expresso de
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Esta apresentação não constitui e não
deve ser interpretada como aconselhamento legal, o qual deve ser obtido
especificamente para qualquer atividade ou operação que se pretenda realizar. Não
assumimos qualquer responsabilidade pela atualização das informações contidas
nesta apresentação.
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