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INTRODUÇÃO

O Brasil vive um momento de dificuldade econômica e social. O Real vem 

perdendo valor frente ao dólar, o número de desempregados aumenta de manei-

ra continuada, a capacidade de consumo do cidadão diminuiu e o desequilíbrio 

na distribuição de renda se evidencia de forma alarmante. Além disso, muitos 

empreendimentos estão fechando as portas, dando espaço para o crescimento da 

informalidade. 

É neste contexto que se faz necessária a adoção de medidas para fomentar 

e tornar competitivo o mercado. Uma delas é a Medida Provisória 881, de 2019, 

que introduz o viés liberal no país, institui mecanismos e garantias de livre merca-

do e traz segurança jurídica aos contratos e ao ambiente de negócios.

A desburocratização do Estado, no que tange o exercício da atividade eco-
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nômica, é uma importante política para incentivar o empreendedorismo e, assim, 

movimentar a economia, uma vez que o pequeno e médio empreendedor sofre 

com as excessivas regulamentações e exigências da máquina pública para abrir seu 

próprio negócio.

Este artigo busca contextualizar a necessidade de uma medida desburocra-

tizante no Brasil atual, voltada ao setor econômico, e, em seguida, fazer uma abor-

dagem sobre os principais pontos presentes na Medida Provisória da Liberdade 

Econômica. Por fim, serão apresentadas as conclusões do trabalho.

DESBUROCRATIZAÇÃO

Com o advento da Constituição Federal de 1988 e, consequentemente, 

com a redemocratização no país, iniciou-se uma discussão sobre uma reforma 

na administração pública, voltada ao desenvolvimento de políticas públicas que 

atendessem aos pleitos da sociedade. Esse momento ocorreu com o término do 

regime militar e o declínio do modelo nacional-desenvolvimentista. A reforma do 

Estado ganhou destaque, além do combate à burocracia e a busca por medidas que 

refletissem o novo período que o Brasil se encontrava (LOUREIRO; ABRUCIO; 

PACHECO, 2010).

A Carta Magna trouxe mudanças à gestão pública brasileira, alterando a 

estrutura do Estado e destinando um capítulo para o tema em seu texto (página 

55). Entre os principais pontos estão a democratização do Estado e a descentrali-

zação da máquina pública (LOUREIRO; ABRUCIO; PACHECO, 2010). A partir 

disso, dois períodos ficaram marcados pelo discurso e trabalho voltado a reforma 

e desburocratização da administração pública: Governo Collor e Governo FHC.

No Governo Collor, a ideia de Estado mínimo e o conceito de marajás 
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foram trazidos para o debate, em virtude da percepção dos cidadãos de que falta-

vam resolver alguns problemas da administração pública brasileira (LOUREIRO; 

ABRUCIO; PACHECO, 2010). Porém, a aplicação dessas concepções não gerou 

o reflexo desejado, pois este “governo foi marcado por uma ampla corrupção e 

pela tentativa de usar o poder estatal para ampliar os tentáculos privados de seu 

grupo político” (LOUREIRO; ABRUCIO; PACHECO, 2010, p. 59).

A gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso, sucessor do Presiden-

te Itamar Franco, que não trabalhou em reformas, criou o Ministério da Adminis-

tração Pública e Reforma do Estado para elaborar um estudo com a identificação 

dos pontos negativos constantes na Carta Cidadã e com vistas a criar um novo 

modelo de gestão pública, observando as experiências de gestão no plano inter-

nacional, ou seja, uma administração pública focada em resultados (LOUREIRO; 

ABRUCIO; PACHECO, 2010). Segundo Loureiro, Abrucio e Pacheco (2010, p. 

61) “a despeito de certas mudanças institucionais requeridas para se chegar a esse 

paradigma não terem sido aprovadas, houve um ‘choque cultural’”.

O gasto de dinheiro, tempo e paciência são características presentes na vida 

dos brasileiros reféns da burocracia. São muitas exigências sem sentido e infor-

mações discordantes, que dificultam a resolução de questões simples. (SEBRAE, 

2004). Desburocratizar exige uma vontade política para possibilitar uma maior 

brevidade nas análises e resoluções das demandas de interesse do público. No 

cenário econômico não é diferente. É preciso desburocratizar para que a interfe-

rência do Estado e as demasiadas regulamentações sobre a atividade econômica 

diminuam (BELTRÃO, 1980).

É o caso da forma se sobrepondo ao conteúdo, acarretando no “apego ao 

papel, à certidão, ao atestado e ao carimbo” (SEBRAE, 2004).
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“Os sintomas mais ostensivos da patologia burocrática são: o 

apego à rotina, a cega obediência a normas e procedimentos 

padronizados, a formalidade e não a essencialidade, a eficiência 

e não a eficácia, o processo e não o resultado, a fabricação e não 

o produto, a aparência e não o conteúdo, o relatório e não o 

plano de ação, o passado, o presente, mas quase nunca o futuro” 

(MATOS, 1979, p.16).

Esse modelo burocrático consiste em uma organização complexa, pouco 

flexível e ineficiente, e não acompanha mais o ritmo das inovações e transfor-

mações sociais, tecnológicas e econômicas, contrastando com as mudanças que 

se apresentam e o desejo por um modelo que melhor represente o anseio socio-

econômico e empresarial desses novos tempos (MATOS, 1979). Nas palavras de 

Beltrão (1980, p. 496), “não basta proteger o cidadão contra a opressão do Estado 

e o arbítrio do poder político. É preciso, por igual, protegê-lo contra a opressão 

burocrática”.  

O Estado tem o papel de assegurar o interesse público e regulamentar, a 

partir de normas e regras, a relação dos seres humanos e empresas, sempre bus-

cando um funcionamento voltado ao bem comum da sociedade. Nessa perspecti-

va, há os direitos de ordem social e econômica, que aperfeiçoados e disseminados, 

são essenciais à garantia do desenvolvimento e ao acesso da população aos benefí-

cios provenientes da sua aplicação (SEBRAE, p. 30).

A atividade econômica no país é atormentada pelas várias regulamentações 

vigentes, que acabam por oprimir o seu exercício de alguma forma, exigindo o 

cumprimento de formalidades e obrigações do empresariado. (BELTRÃO, 1980). 

Nesse contexto, apresenta-se a MP 881, como medida desburocratizante, a fim 

de corrigir, reequilibrar e tornar eficiente o sistema vigente, que se opõe à nova 

dinâmica vivida pela sociedade (MATOS, 1979) em um governo de economia de 
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mercado, que tem a função de garantir o funcionamento harmônico da economia 

(MISES, 1993).

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 881, DE 2019

Ao encontro das medidas necessárias para a retomada da economia bra-

sileira, há a Medida Provisória nº 881, de 2019, chamada de Medida Provisória 

da Liberdade Econômica, assegura normas de proteção à livre iniciativa e ao li-

vre exercício da atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado 

como agente normativo e regulador, preceituando que as normas dispostas na 

MP serão consideradas para aplicação e interpretação de normas de ordem civil, 

empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho, também sobre o exercício das 

profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito e transporte 

e proteção ao meio ambiente. Porém, não se empregarão ao direito tributário e 

financeiro, exceto na hipótese de arquivamento digital (BRASIL, 2019).

Os princípios que orientam a MP da Liberdade Econômica são os que as-

seguram a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas, a 

boa-fé do particular perante o Poder Público, a intervenção mínima e excepcional 

do Estado sobre o exercício de atividades econômicas e o reconhecimento da vul-

nerabilidade do particular perante o Estado (BRASIL, 2019).

A liberdade de iniciativa é um dos princípios que integram a base do 

Estado Liberal, garantido o “livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo casos previstos 

em lei” (SILVA, 2013, p.). Nessa direção caminha a intervenção mínima e ex-

cepcional do Estado, uma vez que prega pela não interferência do governo no 

mercado (MISES, 1993).
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Ligada aos princípios que norteiam a MP 881, há a boa-fé do particular 

e o reconhecimento da vulnerabilidade deste perante o Estado. O primeiro, 

a partir do ponto de vista subjetivo, consiste no entendimento que o sujeito 

está sendo justo e correto com a Administração pública. Trata-se da aplicação 

da boa-fé tanto para o administrador quanto para o administrado (DI PIE-

TRO, 2014) e, desse modo, reduz-se a vulnerabilidade do particular diante 

do Estado.

EXTINÇÃO DE ALVARÁS E LICENÇAS PARA ATIVIDADES 
DE BAIXO RISCO

Toda pessoa, natural ou jurídica, poderá desenvolver atividade econômica 

de baixo risco, desde que em propriedade privada própria ou de terceiros con-

sensuais, sem a necessidade de qualquer ato público de liberação da atividade 

econômica (BRASIL, 2019), ou seja, as atividades de baixo risco não precisarão 

de liberação prévia para gerar emprego e renda (ME, 2019).

LIBERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM 
QUALQUER DIA OU HORÁRIO

O direito de desenvolver atividade econômica em qualquer horário 

ou dia da semana, inclusive feriados, poderá ser exercido pela pessoa, natu-

ral ou jurídica, sempre que observadas as normas de proteção ao meio am-

biente, as restrições advindas de contrato e a legislação trabalhista, sem que 

para isso a pessoa esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais (BRASIL, 

2019). Desse modo, os horários do estabelecimento comercial são livres e 

qualquer restrição nesse sentido deverá ser justificada, pois a regra é a fle-

xibilidade (ME, 2019).
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LIBERAÇÃO DE DEFINIÇÃO DE PREÇO, SALVO 
RESTRIÇÃO EM LEI

A pessoa, natural ou jurídica, poderá definir livremente, em mercados não 

regulados, o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da 

oferta e da demanda (BRASIL, 2019), isto é, a liberdade de fixar e flutuar preços 

será garantida, desde que respeitada a legislação trabalhista (ME, 2019).

EFEITO VINCULANTE EM DECISÕES ADMINISTRATIVAS 
DE LIBERAÇÃO

A administração pública passa a garantir o tratamento isonômico no exer-

cício de atos de liberação, uma vez que os atos de liberação seguirão os mesmos 

critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anterio-

res (BRASIL, 2019). Desse modo, o fim do subjetivismo e a adoção de critérios 

objetivos pelos servidores públicos proporcionam um tratamento isonômico de 

órgãos e entidades públicas (CBIC, 2019), diante de circunstâncias idênticas.

IN DUBIO PRO LIBERTATEM COMO REGRA DE 
INTERPRETAÇÃO

Presunção de boa-fé para os atos praticados no exercício da atividade econô-

mica, nos casos de dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico 

e urbanístico, resolvendo de maneira a preservar a autonomia da vontade privada, 

exceto para o caso de haver previsão legal em sentido contrário (BRASIL, 2019).

AFASTAMENTO DE NORMAS INFRALEGAIS 
DESATUALIZADAS

Passa-se a permitir o afastamento de normas infralegais em prol do de-

senvolvimento, execução, operação ou comercialização de novas modalidades de 
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produtos e de serviços, isso quando elas se tornarem desatualizadas por força de 

desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente, com base em um 

regulamento que disciplinará os requisitos para aferição da situação concreta, os 

procedimentos, o momento e as condições dos efeitos (BRASIL, 2019). 

APROVAÇÃO TÁCITA

Tem-se a garantia de que, nas solicitações de atos públicos, relacionados a 

liberação da atividade econômica, apresentados todos os elementos necessários à 

instrução do processo, o particular receberá imediatamente um prazo expresso 

que estipulará o tempo máximo para a devida análise de seu pedido e que, trans-

corrido o prazo fixado e na hipótese de silêncio da autoridade competente, o pe-

dido será aprovado tacitamente, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas 

em lei (BRASIL, 2019).

Os prazos serão definidos pelo órgão ou entidade da administração pública, 

para qual foi solicitada ato de liberação da atividade econômica, observados os 

princípios da impessoalidade e eficiência e os limites máximos estabelecidos em 

regulamento (BRASIL, 2019).

A aprovação tácita não se aplica aos casos em que a titularidade da solici-

tação for de agente público ou de seu cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, dirigida 

a autoridade administrativa ou política do próprio órgão ou entidade da adminis-

tração pública em que se desenvolva suas atividades funcionais (BRASIL, 2019).

Contudo, é uma medida que ressalta a importância do princípio da celeri-

dade, em relação a tramitação das solicitações e procedimentos administrativos, 

além do princípio da eficiência da Administração Pública no exercício das suas 
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atividades, podendo imputar responsabilidade ao servidor público que não for de 

encontro a esse novo ditame (BRASIL, 2019).

EQUIPARAÇÃO DO DOCUMENTO DIGITAL AO FÍSICO

Autoriza o arquivamento de qualquer documento por meio de microfilme 

ou por meio digital, desde que cumpridas as técnicas e requisitos determinados em 

regulamento, hipótese em que se equiparará a documento físico para todos os efeitos 

legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público (BRASIL, 2019).

ABUSO DE SOLICITAÇÕES DE MEDIDAS OU PRESTAÇÕES 
COMPENSATÓRIAS OU MITIGATÓRIAS NO DIREITO 

URBANÍSTICO

Não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusi-

va, em sede de estudos de impacto ou outras liberações de atividade econômica 

no direito urbanístico (BRASIL, 2019), determinando que em situações como as 

de Estudo de Impacto de Vizinhança, o poder público observe diretrizes para não 

abusar de sua possibilidade de requerimento contra empreendedores (ME, 2019).

PROIBIÇÃO DE EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO SEM 
PREVISÃO EM LEI E VEDAÇÃO DE EMISSÃO DE 

CERTIDÕES COM PRAZO DE VALIDADE SOBRE FATOS 
IMUTÁVEIS

A Administração Pública passa a não poder exigir certidão sem que haja 

previsão legal e a delimitar prazo de validade em certidão emitida sobre fato imu-

tável. Portanto, a apresentação ou juntada de certidão será exigida apenas quando 

houver previsão legal e põe-se um fim ao prazo de validade em certidões como as 

de nascimento e óbito (ME, 2019).  
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ABUSO REGULATÓRIO/DAS GARANTIAS DA LIVRE 
INICIATIVA

No tocante as garantias da livre iniciativa, a Medida Provisória prevê que 

cabe a administração pública, no exercício de regulamentação de norma públi-

ca, evitar o abuso do poder regulatório, exceto se em cumprimento a previsão 

explícita em lei. Dessa forma, a administração pública não poderá criar reserva 

de mercado e privilégio exclusivo para um determinado segmento da economia; 

exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado; 

redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tec-

nologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações de alto risco; 

aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios; criar demanda 

artificial ou compulsória de produto, serviço, ou atividade profissional, inclusive 

de uso de cartórios, registros ou cadastros; introduzir limites à livre formação de 

sociedades empresariais ou de atividades econômicas; restringir o uso e o exer-

cício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico, ressalvadas as hi-

póteses expressamente vedadas em lei federal; e exigir, sob pretexto de inscrição 

tributária, requerimentos de outra natureza de maneira a mitigar os efeitos do 

movimento contrário a criação de reserva de mercado (BRASIL, 2019).

OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE DE IMPACTO 
REGULATÓRIO (AIR)

As propostas de edição e alteração de atos normativos de interesse geral de 

agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas pela adminis-

tração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão pre-

cedidas da realização de análise de impacto regulatório. Com essa determinação, 

pretende-se reunir informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normati-
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vo e, assim, verificar a razoabilidade do seu impacto econômico (BRASIL, 2019).

A análise de impacto regulatório é uma medida para promover, a partir do 

colhimento de informações, dados e evidências, ou seja, por meio de um processo 

sistemático de análise, uma orientação e uma assistência na tomada de decisão, 

para que se tenham ações regulatórias efetivas, eficazes e eficientes, quando iden-

tificado um problema regulatório (BRASIL, 2019). É um processo analítico que 

verifica a necessidade ou não de intervenção normativa (CBIC, 2019)

Isso posto, todos os novos atos normativos ou regulamentadores terão que 

ser analisados e diagnosticados tecnicamente, para que se possa não só ter uma posi-

ção técnica sobre a necessidade da regulamentação, como também a garantia de uma 

maior eficiência e efetividade dessa nova e possível medida normativa, impedindo 

o nascimento de regulamentações que atrapalham a livre iniciativa (CBIC, 2019).

DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS DE DESCONSIDERAÇÃO 
DA PERSONALIDADE JURÍDICA

No sentido de acompanhar a jurisprudência consolidada do Superior Tribu-

nal de Justiça, a Medida Provisória altera o artigo 50 do Código Civil, passando a 

autorizar a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que se figurar 

o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial, para que os efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores e de sócios 

da pessoa jurídica favorecida direta ou indiretamente pelo abuso (CBIC, 2019).

Nas alterações ao artigo 50 do Código Civil, há a definição objetiva de 

desvio de finalidade e confusão patrimonial. A primeira consiste na utilização da 

pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos 

de qualquer natureza, ressalvando que a mera expansão ou alteração da finalidade 
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original da atividade econômica específica da pessoa jurídica não caracteriza o 

desvio de finalidade. Já a confusão patrimonial é definida como a ausência de se-

paração de fato entre os patrimônios, caracterizada pelo cumprimento repetitivo 

pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, pela transferência de 

ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcio-

nalmente insignificante e outros atos de descumprimento da autonomia patrimo-

nial (BRASIL, 2019).

Assim, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisi-

tos do desvio de finalidade e da confusão patrimonial não autoriza a desconside-

ração da personalidade jurídica.

DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS PARA INTERPRETAÇÃO, 
SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO JURÍDICA DOS 

CONTRATOS

A interpretação do negócio jurídico deve levar em consideração o que for 

confirmado pelo comportamento das partes posteriormente à celebração do ne-

gócio, aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, a boa 

fé, ao que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável, 

além do que representar um entendimento razoável sobre a questão discutida na 

negociação entre as partes. Ademais, as partes poderão livremente pactuar regras 

de interpretação, colmatação de lacunas e integração dos negócios jurídicos, di-

versas daquelas previstas em lei (BRASIL, 2019).

No que se refere a liberdade contratual, a Medida Provisória afirma que ela 

será exercida nos limites da função social do contrato e que nas relações contra-

tuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e a excepcionalida-

de da revisão contratual. Os contratos civis e empresariais são presumidamente 
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paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o 

afastamento dessa presunção (BRASIL, 2019). 

Destarte, presume-se nas relações interempresariais a simetria e a obser-

vância a alocação de riscos definidas pelas partes pactuantes, de modo a aplicar as 

regras de direito empresarial apenas subsidiariamente ao avençado (CBIC, 2019).

REGULARIZAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA 
UNIPESSOAL 

A sociedade limitada passa a poder ser constituída por uma pessoa e, nesse 

caso, somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da em-

presa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, 

em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os 

casos de fraude (BRASIL, 2019).

RESPONSABILIDADE LIMITADA EM FUNDOS DE 
INVESTIMENTO

O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob 

a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos fi-

nanceiros, bens e direitos de qualquer natureza e o seu regulamento, respeitada a 

competência da Comissão de Valores Mobiliários para disciplinar essa comunhão 

de recursos, poderá estabelecer a limitação da responsabilidade de cada investidor 

ao valor de suas cotas, a limitação da responsabilidade, bem como parâmetros de 

sua aferição, dos prestadores de serviços do fundo de investimento e as classes de 

cotas com direitos e obrigações distintos (BRASIL, 2019).

A adoção da responsabilidade limitada por fundo de investimento constitu-

ído sem a limitação de responsabilidade somente abrangerá fatos ocorridos após 
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a respectiva mudança em seu regulamento, sendo que a avaliação de responsabi-

lidade dos prestadores de serviço deverá levar sempre em consideração os riscos 

inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo de investimento e a 

natureza de obrigação de meio de seus serviços (BRASIL, 2019).

Portanto, os fundos de investimento respondem diretamente pelas obriga-

ções legais e contratuais por eles assumidas, não respondendo os prestadores de 

serviço por tais obrigações. Respondem, porém, pelos prejuízos que causarem 

quando procederem com dolo ou má fé. Se o fundo de investimento com limita-

ção da sua responsabilidade não possuir patrimônio suficiente para responder por 

suas dívidas, aplicam-se as regras de insolvência (BRASIL, 2019).

INCORPORAÇÃO DA MP 876 (ABERTURA E 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE EMPRESAS)

Diante da caducidade da Medida Provisória nº 876, de 2019, o seu con-

teúdo foi incorporado pela Medida Provisória da Liberdade Econômica e, dessa 

forma, a MP 881 passou a dispor também sobre registros públicos de empresas 

mercantis e atividades afins. Com isso, algumas alterações foram feitas na Lei nº 

8.934, de 18 de novembro de 1994.

Agora está previsto que os pedidos de arquivamento dos atos de constitui-

ção de sociedades anônimas, bem como das atas de assembleias gerais e demais 

atos, relativos a essas sociedades, sujeitos ao Registro Público de Empresas Mer-

cantis e Atividades Afins, os atos referentes à transformação, incorporação, fusão 

e cisão de empresas mercantis e os atos de constituição e alterações de consórcio 

e de grupo de sociedades, serão decididos no prazo de cinco dias úteis, contado 

da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados, 

mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades 
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legais pela procuradoria (BRASIL, 2019). 

Outra mudança foi o estabelecimento do prazo de dois dias úteis, contado 

da data de seu recebimento, sob pena dos atos serem considerados arquivados, 

para a decisão singular nas juntas comerciais sobre os pedidos de arquivamento 

de atos constitutivos. Além disso, há a definição de que o arquivamento dos atos 

constitutivos objeto de decisão singular terá o deferimento automático do registo, 

quando houver aprovação da consulta prévia da viabilidade do nome empresarial e 

da viabilidade de localização e utilização pelo requerente do instrumento padrão 

estabelecido pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, 

Gestão e Governança Digital do Ministério da Economia (BRASIL, 2019). 

Esta Medida Provisória, recuperada no trabalho da MP 881, desburocratiza 

o registo de empresas constituídas por Microempreendedor Individual, Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada e Sociedade Limitada e promove a valo-

rização do princípio da boa fé, no momento que determina o registro automático 

nas juntas comerciais como a regra. Essas medidas visam a melhora do cenário 

econômico e um maior estímulo a formalização dos negócios do médio e pequeno 

empreendedor no Brasil (CBIC, 2019).

CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL

A Carteira de Trabalho e Previdência Social será emitida pelo Ministério da 

Economia preferencialmente em meio eletrônico, ou seja, a sua emissão em meio 

físico ocorrerá excepcionalmente. A emissão da CTPS seguirá os procedimentos 

estabelecidos em regulamento próprio do Ministério da Economia e terá como 

identificação única do empregado o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas, que comunicado ao empregador equivalerá à apresentação da Carteira de 
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Trabalho e Previdência Social em meio digital (BRASIL, 2019).

DA LEI DO CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS 
NÃO QUITADOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES FERAIS – LEI 

Nº 10.522/2002

O Comitê formado por integrantes do Conselho Administrativo de Re-

cursos Fiscais, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério 

da Economia e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editará enunciados 

de súmula da administração tributária federal, observado o disposto em ato do 

Ministro de Estado da Economia, que deverão ser observados nos atos administra-

tivos, normativos e decisórios praticados pelos referidos órgãos (BRASIL, 2019).

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá dispensar a prática de 

atos processuais, inclusive a desistência de recursos interpostos, quando o benefí-

cio patrimonial almejado com o ato não atender aos critérios de racionalidade, de 

economicidade e de eficiência (BRASIL, 2019).

Por fim, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos em Dívida Ativa 

da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrada, de va-

lor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral 

da Fazenda Nacional, serão arquivados, sem baixa na distribuição, por meio de 

requerimento do Procurador da Fazenda Nacional (BRASIL, 2019).

DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – LEI Nº 6015/1973

Os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em meio 

eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos estabelecidos em regulamento 

(BRASIL, 2019).

A liberdade econômica trazida pela Medida Provisória nº 881, de 2019, 
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tem como forma a desburocratização do Estado sobre atividades econômicas em 

um cenário de introdução de um Estado Liberal, objetivando um modelo de em-

preender mais dinâmico e competitivo, capaz de ocasionar uma melhora na gera-

ção de emprego e renda (CBIC, 2019).

Ao tratar da desburocratização, a FIESP (2018, p. 4) destaca:

Simplificar é reduzir os encargos para as empresas, principal-

mente a supressão de exigências desnecessárias; nesse sentido, 

a modificação da legislação competente para simplificar e ga-

rantir a vida corporativa deve estar embasada em um  programa 

de simplificação planeado e estruturado em torno de ‘momen-

tos de vida’ das empresas, assim como observado em diversos 

países europeus”

É nesse sentido que foram trabalhadas e desenvolvidas as medidas 

liberatórias presentes no corpo do texto da Medida Provisória 881/2019. Elas 

atendem, em sua grande parte, o pequeno empreendedor que desempenha ativi-

dade de baixo risco, que tem o exercício da sua atividade pendente de regulação, 

para a garantia da sua subsistência ou de sua família (CBIC, 2019).
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1.  A complexidade das relações sociais e econômicas cresce em progressão 

geométrica. Há tempos, o direito não consegue mais cumprir a sua função orien-

tando-se apenas por regras de conduta. As mudanças nos valores e concepções, 

na ideologia (ou, mais propriamente, ideologias) e no leque de alternativas para 

as escolhas das pessoas ampliaram de modo considerável a já extensa dificuldade, 

ínsita à positivação (1), de antecipar as possíveis condutas que se pretende dispor 

nas regras jurídicas. 

A função do direito consiste em dar uma solução para os conflitos de in-

teresses. Note-se, o sistema jurídico não consegue resolver esses conflitos e sua 

capacidade de os prevenir é bastante reduzida. Mas, ao “dar uma solução” aos 

conflitos de interesses institucionalizados (os que se tornam objeto dum processo 
1   A positivação é um fato histórico, situado na transição da Idade Moderna para a Contemporânea, 
em que o direito deixa de ser visto como a reafirmação de uma tradição (o que sempre foi direito, continuará a ser) e passa 
a ser considerado o produto de uma decisão de quem está investido no poder de adotá-la, e, portanto, variável de acordo 
com o decidido (o que era direito pode deixar de ser, e mesmo voltar a ser depois). Cfr. Tércio Sampaio Ferraz Jr. A 
função social da dogmática jurídica. São Paulo: RT, 1980, pgs. 49 e ss.
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judicial, basicamente), o direito contribui para a manutenção do tecido social. 

As normas positivadas, assim, não moldam a sociedade, não organizam as 

relações sociais, como pretendido por várias e diferentes concepções (2). As pes-

soas não se comportam como se comportam em função do que está predisposto 

no ordenamento jurídico. Apenas este lhes serve de referência por indicarem uma 

orientação geral (e, portanto, uma razoável predição) de como será provavel-

mente a solução dada pelo Estado a um conflito de interesses provocado por de-

terminado comportamento. Para evitar essa solução provável, se não as agrada, 

as pessoas escolhem o comportamento que tende a não despertar conflitos. Mas, 

também se dá o inverso. Se essa provável solução não for do desagrado de uma 

pessoa, ela pode escolher a conduta que desencadeará o conflito. De qualquer 

modo, será sempre uma decisão tomada em função do que o direito efetivamente 

é, e não a partir do que se poderia inferir da norma abstrata. Por isso, há crimino-

sos, isto é, os que optam por agir de modo a até despertarem conflitos (roubar), 

por avaliarem que não será concretizada a solução que tende a ser dada pelo di-

reito (reclusão). 

2. As normas gerais e abstratas orientam a solução que os juízes darão 

para o conflito de interesses. Há tempos, a filosofia do direito demonstrou, 

principalmente pela teoria da interpretação, que os juízes não são “meros 

aplicadores” no caso específico de uma determinação feita para a generalidade de 

casos iguais, da qual não conseguiriam ou deveriam se afastar. Na cada vez mais 

complexa sociedade dos nossos tempos, os conflitos não se conseguem solucionar 

satisfatoriamente senão por meio de um sistema bem mais flexível que o descrito 

pelos manuais acerca da mecânica da tripartição dos poderes do Estado. 

2   Ver meu verbete sobre “Poder e Direito” na Enciclopédia Jurídica da PUCSP: https://enciclope-
diajuridica.pucsp.br/verbete/130/edicao-1/poder-e-direito

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/130/edicao-1/poder-e-direito
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/130/edicao-1/poder-e-direito
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Regras de conduta são insuficientes para orientarem as soluções que o di-

reito dá aos conflitos institucionalizados, por conta do aumento da complexidade 

das relações sociais e econômicas. Por isso, desde o fim da Segunda Grande Guer-

ra, cada vez mais o sistema jurídico tem-se valido, no mundo todo, de normas de 

tipo diverso das regras de conduta. Refiro-me aos princípios jurídicos. 

A orientação do direito positivo ao juiz para a solução a ser dada ao confli-

to, quando veiculada por uma regra de conduta, é menos flexível que a orientação 

encontrada em princípios jurídicos. Os dois (regras e princípios) são normas, mas 

de tipos bem diferentes (3). Cada vez mais, o direito depende de orientações mais 

flexíveis para cumprir sua função nas sociedades complexas contemporâneas. 

3. Os princípios jurídicos, exatamente por conterem orientações mais fle-

xíveis, reclamam o que se chama de “concretude”. Enunciar como norma simples-

mente “a defesa do consumidor” abre um enorme leque de alternativas ao juiz. 

Perde-se a orientação que deveria fornecer na desmedida extensão que se conse-

gue argumentativamente acrescer ao princípio. Dar concretude não significa re-

duzir a flexibilidade da orientação principiológica a ponto de transformá-la numa 

orientação de regra de conduta; ainda resta muita margem para flexibilizações 

no princípio a que se deu concretude, incluindo a de argumentos que ignoram as 

balizas desta. 

O princípio enunciado por “defesa do consumidor”, por exemplo, ganha 

concretude por meio dos princípios e regras do Código de Defesa do Consumi-

dor. Mas nem por isso se descarta a possibilidade de um argumento jurídico que o 

busque diretamente do enunciado no art. 170, V, da Constituição Federal.

A concretude de um princípio pode decorrer do seu tratamento doutriná-

3   roberT alexi. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2008, pgs. 85 e ss.
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rio, da jurisprudência ou de outras normas de direito positivo. São três veículos 

que, no plano argumentativo, ostentam eficácia diversa. Argumentar com base na 

lei costuma ser mais convincente que se sustentar na jurisprudência ou em lições 

da doutrina. Apresentar um precedente jurisprudencial bem fundamentado, por 

sua vez, é mais convincente que transcrever o entendimento de doutrinador, mes-

mo o mais afamado. A hierarquia entre os veículos de concretude de princípios é 

notável: norma positivada - decisões judiciais - dogmática jurídica. 

O objeto desses três veículos é igual por procurarem balizar o mesmo prin-

cípio jurídico, modulando o seu grau de flexibilidade. Mas, jurisprudência e dou-

trina, no frigir dos ovos, pretendem-se intérpretes da lei, de onde a supremacia 

desta; enquanto a jurisprudência é associada à prática, a doutrina liga-se à teoria, 

de onde aquela nutre sua primazia sobre essa. 

4. A Constituição de 1988, em sintonia com o seu tempo, contém muitas 

normas do tipo princípios jurídicos. No tema que nos interessa aqui, a disciplina 

da ordem econômica, ela estipula à partida um dispositivo que enuncia princípios. 

É o art. 170: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, confor-
me os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I – soberania nacional;

II – propriedade privada;

III – função social da propriedade;

IV – livre concorrência;

V – defesa do consumidor;

VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação;
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VII – redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII – busca do pleno emprego;

IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

sob s leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

A concretude do princípio da “defesa do consumidor”, como dito, abri-

ga-se na Lei n. 8.078/90, que se convencionou chamar de Código de Defesa do 

Consumidor (nota). A do princípio da “proteção ao meio ambiente”, na exten-

sa legislação de direito ambiental. Em relação ao princípio do favorecimento da 

“empresa de pequeno porte”, o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte (LC n. 123/06) lhe confere a concretude. O princípio da “livre concorrên-

cia” é objeto de concretude pela Lei n. 12.529/11. E o da “valorização do trabalho 

humano” ganha concretude na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Porém, há princípios no mesmo art. 170 que, ainda hoje, não foram objeto 

de concretude por meio de normas de direito positivo. Pelo menos, não numa lei 

específica. É o caso dos enunciados como princípio da “redução das desigualdades 

regionais e sociais” ou a “busca do pleno emprego”. 

Até 30 de abril de 2019, quando foi editada a Medida Provisória deu ori-

gem à Lei 13.874/19, o princípio da “livre iniciativa” era um dos que não dis-

punham de concretude no plano legal. Até a, e lamentavelmente por um tempo 

demasiado, na parte dos princípios enunciados no art. 170 da CF que encontrava 

concretude em normas de lei ordinária não se encontrava a referente ao princípio 

basilar da livre iniciativa.

5. Por que era oportuno e necessário dar concretude, por meio de lei, ao 

princípio da liberdade de iniciativa enunciado no caput do art. 170 da CF?

Por sua natureza, princípios jurídicos colidem. E em caso de colisão, o 
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Judiciário é orientado a escolher um dos princípios, por meio de ponderação 

cujo cerne consiste em identificar qual deles tem o maior “peso” naquele caso 

em particular. Nesse momento, a concretude de cada princípio tem uma enorme 

importância. Tanto mais tenha sido objeto de concretude, mais tenderá a preva-

lecer na escala de peso que o julgador, discursiva ou intuitivamente, irá adotar. A 

concretude robustece o repertório que o julgador constrói acerca da importância, 

pertinência e valor do correspondente princípio. Se a concretude se veicular por 

norma de direito positivo, influirá ainda mais nesse sopesamento destinado a su-

perar o conflito entre os princípios.

Uma ilustração, corriqueira nos trabalhos sobre os princípios, dessa ponde-

ração de pesos busca o caso Lebach, da jurisprudência alemã, em que se proibiu a 

veiculação de um programa televisivo por ter se considerado que ela prejudicaria 

um direito da personalidade (que depois recebeu até mesmo um nome: direito 

ao esquecimento). Ora, ninguém poderia afirmar que, a partir desse julgamento, 

não havia mais liberdade de imprensa na Alemanha. O princípio correspondente 

era vigente e assim continuou após o caso Lebach. Apenas aconteceu de os juízes 

terem dado mais peso ao princípio correspondente ao direito da personalidade, 

naquele julgamento. Em outro, mesmo se o caso for semelhante ou igual, pode 

acontecer o inverso, ou seja, os juízes entenderem que a liberdade de imprensa 

tem ali mais peso e, nem por isso, caberia concluir que, na Alemanha, não se pro-

tegem os direitos da personalidade. 

Quanto mais os juízes estiverem informados acerca dos fundamentos e va-

lores associados a cada um dos princípios em colisão, maiores serão as chances de 

uma ponderação mais precisa de seus pesos. A falta de um veículo legal de concre-

tude do princípio da livre iniciativa obstava a adequada e percuciente mensuração 

de seu peso, quando colidia com os demais princípios do art. 170 da CF, que já 
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tinham sido objeto de tratamento legislativo: defesa do consumidor, valorização 

do trabalho humano, proteção do meio ambiente e favorecimento da microem-

presa ou empresa de pequeno porte. 

9. O princípio da livre iniciativa repercute no direito público e no priva-

do. No direito público, serve à demarcação da interferência do Estado na ativi-

dade econômica. No direito privado, fundamenta institutos nucleares da área, 

como a autonomia patrimonial das sociedades empresárias, a coibição às práticas 

parasitárias, a força vinculante dos contratos empresariais etc. 

A Lei 13.874/19 revela sua oportunidade e necessidade nos dois grandes 

ramos jurídicos em que o princípio da liberdade de iniciativa se projeta. 

No direito público, ao dispensar de licença os negócios de baixo risco (art. 

3º, I), determinar a avaliação do impacto regulatório (art. 5º) e coibir o abuso do 

poder regulatório (art. 4º), a Lei 13.874/19 livra alguns empresários de certas 

imposições estatal que os atormentam a ponto de quase eliminarem qualquer 

conteúdo efetivo ao princípio da livre iniciativa. Demandam um patamar mínimo 

de racionalidade às exigências regulatórias. As que permanecerem ou vierem a 

ser editadas devem ter sua pertinência compreendida facilmente pelo empresário, 

estimulando o cumprimento espontâneo da norma. 

No direito privado, a reintrodução na lei da distinção entre contratos ci-

vis e empresariais, bem como as regras de interpretação dos negócios jurídicos 

(nova redação do art. 113 do CC), o princípio da supletividade (art. 3º, VIII), a 

explicitação do princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas  e do 

seu fundamento e alcance (art. 49-A, e seu parágrafo único, introduzidos no CC) 

correspondem a um verdadeiro marco na história do direito brasileiro. A partir da 

nova lei, o princípio da liberdade de iniciativa ganha relevância na argumentação 
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jurídica acerca da solução que se deve dar aos conflitos entre particulares, em 

especial empresários. 

No centro da inovação legislativa, está a declaração dos direitos da liberda-

de econômica (art 3). Com enunciados tanto de direito público (incisos I a IV, V, 

VI, IX a XII), como de direito privado (incisos V e VIII), a declaração é o referen-

cial por excelência do espírito da inovação legislativa. 

O julgador não pode mais orientar-se só por aqueles princípios do art. 170 

já suficientemente revestidos de concretude. Há de levar em conta também os 

direitos de liberdade econômica, atento à indissociável proteção da empresa e dos 

interesses metaindividuais que em torno dela gravitam. 

10. Tive a felicidade de acompanhar de posição privilegiada a tramitação 

da MP 881/19, porque fui convidado a colaborar na redação do Projeto de Lei 

de Conversão (PLV) pelo Deputado Jeronimo Goergen, o Relator da matéria. 

Conhecíamo-nos desde legislaturas passadas, por ter sido um dos mais ativos 

membros da Comissão Especial do Projeto de Código Comercial, que então tra-

mitava na Câmara dos Deputados. Percorremos juntos várias cidades gaúchas, 

em eventos destinados à divulgação do Projeto e colheita de sugestões junto a 

empresários. 

Procurei dar minha contribuição ao PLV centrada na área de meu maior in-

teresse, o direito comercial. Mas tive oportunidade de me familiarizar com todos 

os temas suscitados na tramitação da MP, sendo testemunha do zelo, prudência e 

equilíbrio dispensados pelo Deputado Jeronimo Goergen na construção do con-

senso em torno de cada um deles. 

É certo que negociações políticas impediram maiores avanços em alguns 

temas importantes. A desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, 
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poderia ter sido amplamente revista, com a introdução na lei da distinção do 

instituto em relação a outras hipóteses de ineficácia da autonomia patrimonial. 

Quem resgatar o texto do PLV aprovado na Comissão Mista (ele foi posteriormente 

alterado nesse ponto, quando submetido ao plenário), poderá ter mais clareza 

do que estou aqui me referindo. Infelizmente, acabou não vingando a verdadeira 

revolução na disciplina do tema que adviria do previsto no PLV aprovado na 

Comissão Mista. Nesse documento histórico, encontrará o pesquisador mostra 

da sensibilidade do Deputado Jeronimo Goergen quanto ao alcance das alterações 

verdadeiramente necessárias, as quais só não frutificaram (desta vez) por força do 

cenário político. 

De qualquer modo, graças ao competente trabalho de articulação política e 

de aprimoramento do conteúdo técnico da norma, levado a efeito pelo Deputado 

Jeronimo Goergen, a MP 881/19 se converteu na lei oportuna e necessária de 

concretude do princípio constitucional da livre iniciativa: a Lei n. 13.874/19. 
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Este capítulo sintetiza o contexto que torna a Lei da Liberdade Econômica 

tão importante para a discussão do futuro do país e da retomada do crescimento 

econômico sustentável – condição necessária para o desenvolvimento econômico 

e social tão almejado pela população brasileira.

A LIBERDADE ECONÔMICA E O CONTEXTO DA 
INTERVENÇÃO DO ESTADO NO BRASIL

Existe uma necessidade de estudar os elementos concretos do baixo de-

sempenho da economia brasileira a longo prazo (Gráfico 1). Independente da 

conjuntura macroeconômica, é fato que o Brasil não tem conseguido romper a 

“armadilha da renda média”. Há muitas interpretações possíveis para isso, como a 

visão de Bresser-Pereira (2018), que atribui a “preços errados”, isto é, taxa real de 

câmbio apreciada e taxa real de juros elevada, de modo a desequilibrar a relação 

entre juros, câmbio, inflação, salário e lucro. Para o autor, 

POR QUE A 
LIBERDADE 

ECONÔMICA É TÃO 
NECESSÁRIA AO 

BRASIL?

VLADIMIR FERNANDES MACIEL
Economista (USP), mestre em Economia de Empresas (FGV-SP) e doutor em Adminis-

tração Pública e Governo (FGV-SP) com estágio-doutoral no Massachusetts Institute 
of Tecnology (MIT). Coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Pro-

fessor do Mestrado Profissional em Economia e Mercados e da graduação em Ciências 
Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM).



M E N O S  E S T A D O  |  35   |  M A I S  B R A S I L

O Brasil não precisa de capitais externos para crescer. Precisa, 

sim, de pequeno superávit em conta-corrente, juro e câmbio 

certos que deem à indústria brasileira, nacional ou multinacio-

nal, condições iguais de competição com as empresas estrangei-

ras (Bresser-Pereira, 2018, introdução).

De modo respeitoso, o referencial que envolve esta pesquisa e demais ini-

ciativas que estão sendo feitas pelo Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, 

discorda desse ponto de vista e ancora-se em outra perspectiva teórica. Mais do 

que focar nos grandes preços macroeconômicos e afirmar que eles estão “desa-

linhados”, entende-se que os incentivos criados pelas instituições e pelas ações 

do governo têm, em nível microeconômico, dilapidado a competitividade da in-

dústria nacional - ou multinacional - ao imporem custos de transação elevados, 

grande e complexa carga tributária, normas e legislações que geram insegurança 

jurídica e dubiedade de interpretações e, por fim, criam um ambiente contra-

producente de negócios. O ambiente de negócios é ruim e, por consequência, a 

produtividade e a competitividade também o são. Dessa forma, vale reafirma que 

instituições importam.

GRÁFICO 1 - Evolução do PIB per-capita (2006-2016)

Fonte: Macrodados online (a partir dos dados do IBGE)
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No caso da análise econômica, a instituições são “as regras do jogo” que 

irão orientar as ações dos agentes econômicos tanto no âmbito macroeconômico 

como microeconômico. Aceita-se a hipótese de Lisboa e Latif (2014) que mos-

tram que as instituições econômicas brasileiras permitem que grupos de poder se 

apoderem de parcela dos ganhos dos setores produtivos e desviem para agentes 

“rent-seekers”, pode-se esperar que as intervenções dos “policy-makers” na ativi-

dade produtiva e comercial prejudica a eficiência econômica do país.

É a partir de perspectivas liberais sobre o desenvolvimento econômico, 

como a da Nova Economia Institucional, que, nas últimas décadas, houve uma 

ampliação das discussões sobre a liberdade econômica e os respectivos impactos 

nas sociedades. De acordo com Fraser Institute (2018) a liberdade econômica 

ocorre quando os indivíduos podem comprar uma determinada propriedade sem 

o uso de força, fraude ou roubo. O agente é, ainda, livre para utilizar, doar ou trocar 

a sua propriedade. Em suma, trata-se da garantia dos direitos de propriedade e da 

liberdade para a realização de transações voluntárias.

Um índice de liberdade econômica reflete, portanto, o ambiente institu-

cional para se fazer negócios. O Brasil, por meio dos dados de 2016, foi apresen-

tado no Relatório da Liberdade Econômica Mundial de 2018 do Fraser Institute 

dentre as 20 piores posições. Ocupa a posição 144 num total de 162. 

Há duas formas de analisar o referido relatório. A primeira é do ponto 

de vista da nota obtida no critério que vai de 0 a 10 – ou seja, o score do país. 

O Brasil piorou nos últimos cinco anos e acabou por estagnar em patamar me-

díocre – ver Gráfico 2. Infelizmente, o período de políticas intervencionistas, 

dos “campeões nacionais” e outros tipos de distorções e privilégios a grupos de 

interesse fizeram com que o país perdesse pontos na avaliação composta por cin-
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co grandes pilares: (i) tamanho de governo, (ii) estado de direito e direitos de 

propriedade; (iii) credibilidade monetária; (iv) livre comércio internacional e (v) 

regulação. Esses pilares procuram captar o fato de que o dinamismo econômico é 

melhor sustentado quando as políticas econômicas ampliam a capacitação dos in-

divíduos. Neste sentido, com mais opções, de acordo com Fraser Institute (2018), 

os agentes são mais propensos ao envolvimento em atividades empreendedo-

ras, ampliando o investimento e a oferta de bens e serviços em uma sociedade. 

GRÁFICO 2 - MÉDIA GERAL: Liberdade Econômica no Brasil

FONTE: Fraser Institute

Quanto a outra forma de analisar os dados, a posição relativa do Brasil 

piorou muito mais do que nas notas absolutas. Isto porque o país não avançou 

suficiente enquanto outros países melhoraram. Desse modo, ao longo de 15 anos, 

conseguiu sair da posição 85 e chegar na posição 144, tendo como “vizinhos” de 

grupo Argentina, Sudão, Líbia e Venezuela – dentre outros – ver Gráfico 3.
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FONTE: Fraser Institute

Dentre todas as dimensões a que mais necessita de melhora é a dimensão 

de Regulação – ver Gráfico 4. Particularmente merece atenção a regulação sobre 

os negócios. O Brasil tem obtido sistematicamente nota zero no critério tempo 

gasto para cumprir as obrigações fiscais. Mais do que falar em carga tributária, 

o que se apresenta aqui é o tempo necessário para se cumprirem as regras refe-

rentes aos procedimentos de declaração e recolhimento de tributos, ou seja, tax 

compliance.

 

GRÁFICO 3 - BRASIL: Posição no Ranking da Liberdade Econômica



M E N O S  E S T A D O  |  39   |  M A I S  B R A S I L

FONTE: Fraser Institute

 

FONTE: Fraser Institute

GRÁFICO 4 - BRASIL – Dimensões da Liberdade Econômica em 2016

GRÁFICO 5 - BRASIL - NOTA: Tamanho de Governo
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Em termos do Tamanho de Governo, o Brasil vem perdendo nota desde 

2009 e atualmente está no patamar mais baixo da série que começa em 2000 – 

ver Gráfico 5. Isto é fruto do processo de ajuste à Crise de 2008. A estratégia do 

governo brasileiro foi aumentar a presença do Estado na economia por meio do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), dos subsídios setoriais e das res-

pectivas desonerações e benefícios aos chamados “campeões nacionais”. 

 

FONTE: Fraser Institute

O resultado foi um aumento significativo do endividamento total do setor 

público - saindo de patamares em torno de 55% do PIB em 2009 para atingir em 

2019 quase 77% do PIB -  uma vez que o Estado brasileiro antes era superavitário 

do ponto de vista primário até 2013 e se tornou deficitário a partir de então.

Quanto ao Sistema Legal, o país também tem evoluído de forma decres-

cente. A segurança jurídica e o respeito aos contratos não tem sido uma tônica na 

GRÁFICO 6 - BRASIL - Nota: Sistema Legal e Direitos de Propriedade
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economia brasileira e a nota do país se encontra em 4,58 – o terceiro menor nível 

da série que começa no ano 2000 – ver Gráfico 6. Nesta perspectiva, não basta ha-

ver a Operação Lava-Jato, é preciso muito mais para se recuperar a credibilida-

de das cortes e a confiança na lei que crie um ambiente propício ao investimento 

produtivo e à qualificação pessoal.

A Credibilidade Monetária, que é uma das melhores dimensões do país, 

estagnou em torno da nota 8. Houve de fato melhoria expressiva em relação ao 

passado, particularmente pela questão do sistema de metas de inflação e da con-

dução da política, entretanto não se conseguiu avançar além – ver Gráfico 7.

 

GRÁFICO 7 - BRASIL - NOTA: Credibilidade Monetária

FONTE: Fraser Institute
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Do ponto de vista da Liberdade de Transacionar com o Exterior, o Bra-

sil já esteve melhor - encontra-se abaixo do ponto máximo ocorrido em 2006. 

Desde então, a Liberdade de Comércio Internacional no Brasil caiu e se manteve 

oscilando em torno da nota 7 – ver Gráfico 8.

FONTE: Fraser Institute

No quesito da Regulação dos Negócios e dos Mercados de Crédito e de 

Trabalho, o Brasil piorou desde 2011 em diante - ver Gráfico 9 - voltou aos pa-

tamares inferiores que havia no começo dos anos 2000 - o que significa que fazer 

negócio, produzir, comercializar, abrir uma empresa, acessar crédito, contratar e 

demitir mão-de-obra continua complexo.

 

GRÁFICO 8 - BRASIL - NOTA: Liberdade de Transacionar Internacio-

nalmente
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FONTE: Fraser Institute

Não se percebe nos indicadores do Fraser Institute uma tendência de avan-

ço, muito pelo contrário. Obviamente que os dados do Relatório de 2018 foram 

coletados até o ano de 2016.

Do ponto de vista do ambiente de negócios, soma-se aos índices de liberda-

de econômica o Doing Business (indicador do Banco Mundial). Algo positivo já foi 

captado no índice do Relatório do Banco Mundial. O Brasil conseguiu melhorar 

a sua posição no ranking, embora, obviamente, ainda esteja muito baixo – ver 

Gráfico 10.

 

GRÁFICO 9 - BRASIL - NOTA: Regulação dos Mercados de Crédito e 

Trabalho e dos Negócios
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FONTE: Banco Mundial

O país subiu 30% no ranking pelos seguintes motivos: redução do tempo 

de abertura de novos negócios - em especial porque são medidos na cidade do 

Rio de janeiro e de São Paulo. Em São Paulo, houve um avanço por parte da Pre-

feitura por reduzir o tempo de abertura de empresa por meio de informatização 

e desburocratização do processo. Além disso, a introdução do Cadastro Positivo 

de Crédito, a partir da Serasa Experian, foi um ponto positivo para a questão de 

melhoria de acesso ao crédito. Ademais, o Brasil conseguiu implementar um sis-

tema eletrônico de certificação de origem, o que possibilitou a redução do tempo 

da burocracia de importação para 24 dias. Os futuros indicadores de liberdade 

econômica do Fraser Institute refletirão estas mudanças, porém sabemos que elas 

não são suficientes ainda para colocar o Brasil numa trajetória de prosperidade. 

Esta apresentação sintética ajuda a mapear os principais entraves presentes 

GRÁFICO 10 – BRASIL – Posição no Ranking da Pesquisa “Doing Bu-

siness” (2008-2018)
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no ambiente de negócios do país e possibilita indicar a natureza de entraves exis-

tente sobre o setor produtivo nacional. Por isso, mais do que tratar do nível ideal 

de taxa câmbio, ressalta-se a questão da - insuficiência de - liberdade econômica.

REFORMAS E INSTITUIÇÕES: O QUE ESTÁ POR TRÁS

Um referencial teórico importante neste projeto é o da Nova Economia 

Institucional, como já se abordou no item I desta Introdução. A literatura recente 

de crescimento econômico tem procurado incorporar o papel das instituições 

como um determinante do aumento da prosperidade dos países. Principalmente 

a partir dos trabalhos de Douglas North, diversos autores têm buscado evidências 

empíricas da relação entre instituições e crescimento econômico. O conceito de 

instituições é bastante amplo e abarca diversas dimensões das relações humanas. 

Para a teoria do crescimento econômico, aspectos institucionais que influenciam 

os custos de transação na sociedade têm relevância por seu efeito sobre as traje-

tórias de crescimento. Autores novo-institucionalistas têm destacado o papel dos 

direitos de propriedade no desempenho econômico dos países. O argumento é 

que sociedades que não garantem direitos de propriedade da maioria dos cida-

dãos gerarão menores incentivos à poupança, ao investimento e ao crescimento 

econômico.

Autores como Sokoloff e Engerman (2000); Acemoglu, Johnson e Robin-

son (2001, 2002) trabalham com a hipótese de que diferentes matrizes institucio-

nais podem ser explicadas pela origem colonial dos países. Uma hipótese particu-

larmente interessante para o estudo do caso brasileiro é a que Acemoglu, Johnson 

e Robinson (2002) chamam de “Reversal of Fortune”. Segundo essa hipótese, lo-

cais onde se tornava vantajoso para o europeu criar instituições que favoreciam 

a extração de recursos são aqueles que ainda hoje apresentam as chamadas “más 
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instituições”. Naritomi, Soares e Assunção (2007) encontraram evidências empí-

ricas que sustentam essa hipótese no Brasil. Neste caso, as instituições jurídicas e 

políticas brasileiras falharam em garantir direito de propriedade a todos os cida-

dãos e protegê-los da expropriação tanto por parte do Estado como por parte de 

grupos minoritários (ver, por exemplo, NORTH, 1990). 

Essa literatura de instituições e crescimento econômico inspira e enriquece 

o estudo microeconômico da análise da produção e do comércio no Brasil. Até 

que ponto políticas regulatórias e tributárias diretamente voltadas para os setores 

produtivos e também àquelas que determinam o ambiente de negócios do país 

afetam a estrutura econômica do país? As instituições formais e informais do país 

foram criadas durante séculos numa relação “perversa” entre a falta de distinção 

entre o público e o privado, sobretudo a ausência de uma clareza sobre “o que é 

certo e o que é errado”. Essa fluidez foi fundamental para fazer com que diversos 

negócios brasileiros, dentro de um regime colonial e monopolista pela metrópole 

de Portugal, pudessem fluir.

Os Estados Unidos passaram por algo semelhante. É sabido na história 

econômica norte-americana o grau de corrupção e de ausência de confiança no 

processo eleitoral durante o século XIX, como explica Huntington (2002). Não 

se acreditava na possibilidade do desenvolvimento dos Estados Unidos em função 

das características e dos desvios. Porém, algo ocorreu a partir da segunda metade 

do século XIX e começo do século XX, em que se percebeu a nocividade das prá-

ticas até então dominantes, e que as empresas e os indivíduos só iriam prosperar 

se houvesse um mínimo de respeito àquilo que é considerado certo e punição 

àquilo que é errado (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012)

O mais complexo é que, a despeito da corrupção como prática generali-
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zada de obtenção de vantagens de um lado - ou como forma de evitar entraves 

propositalmente criados para garantir extorsão por agentes estatais de outro - não 

é ela a maior responsável pelo atraso ou subdesenvolvimento do Brasil, mas um 

sintoma de algo que vai além.

De acordo com Acemoglu; Robinson (2012) se instituições que são criadas 

são do tipo predatórias, ou seja, instituições criadas para que um grupo que acesse o 

poder consiga benefícios extraindo a renda e a produção dos demais grupos, a ten-

dência é o baixo desenvolvimento econômico e social. Por outro lado, se as institui-

ções são do tipo inclusivas, isto é, instituições que promovam a inclusão das pessoas no 

mundo formal e recompensem e beneficiem aqueles que trabalham e se esforçam, o 

desenvolvimento econômico e social é um processo quase que naturalmente derivado.

É sob esta ótica que devem ser analisados os desafios de produtividade e 

competitividade dos setores econômicos. Por isso, quando muitos empresários 

pedem apoio do governo, crédito subsidiado ou proteção tarifária como resposta 

à concorrência “injusta” das importações do sudeste asiático, cabe questionar se a 

ausência de competitividade não é resultado da própria intervenção dos governos 

brasileiros das três esferas (união, estados e municípios).

Um dos exemplos que ilustra isso é o resultado das pesquisas que o Centro 

Mackenzie de Liberdade Econômica tem realizado em seu “Observatório do Le-

gislativo”, conforme Fronzaglia et al. (2019). Os dados indicam que a forma pela 

qual os representantes do legislativo entendem a relação entre Estado e atividade 

econômica é intervencionista. Quase 70% dos projetos de lei votados em 2018 

afetam de algum modo a liberdade econômica.  De subsídios, proteção de produ-

tos ou serviços específicos, restrições ao funcionamento das empresas e outros, o 

legislativo brasileiro é bastante profícuo.
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Gráfico 11 - Percentual dos projetos analisados que interferem na li-

berdade econômica, por origem

Gráfico 12 - Categorias em que os projetos de lei mais frequentemen-

te interferiam na liberdade econômica

Fonte: Centro Mackenzie de Liberdade Econômica
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Ademais, a avaliação de desempenho dos parlamentares por órgãos como o 

DIAP se baseia em critérios que incluem a “produtividade”, ou seja, a quantidade 

de projetos de lei apresentada. Desse modo, sem que se considere a relevância ou 

os impactos da legislação proposta, um parlamentar produtivo é aquele que falta 

pouco às sessões e apresenta um grande número de projetos de lei.

A consequência desses incentivos é uma profusão legislativa e um ema-

ranhado legal que torna a vida dos empreendedores bastante complicada. Pro-

duzir legislação torna-se mais importante que produzir bens e serviços. As dis-

torções resultantes do excesso de intervenção e regulamentação sobre atividade 

econômica fomenta a demanda de segmentos ou setores por legislação adicio-

nal que vise “compensar” perdas ou aumento de custos. Assim, sucessivamente, 

a intervenção realizada cria incentivos para novas e adicionais intervenções, 

como afirma Mises (2010).

O Congresso Nacional elabora as leis, que fazem parte do conjunto de 

instituições formais do país. A literatura aponta que quanto mais as instituições 

favorecerem trocas de direitos de propriedade via mercado, mais funcionais para 

o desenvolvimento. O Brasil tem se movido em direção oposta.

LIBERDADE ECONÔMICA DOS ESTADOS

O ambiente nacional para negócios, como foi visto, é bastante hostil. Em-

preender, gerar empregos, produtos e serviços é considerado de menor impor-

tância do que produzir leis, normas, regulamentos etc. 

Entretanto, dentro do país, as condições para empreender são diferentes. 

Unidades da federação diferem quanto ao ambiente local de negócios. Por isso, o 

Centro Mackenzie de Liberdade Econômica criou o Índice Mackenzie de Liberda-
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de Econômica Estadual (IMLEE). Detalhes da metodologia elaborada para Brasil 

podem ser obtidos em Maciel et al. (2019).

O índice é um indicador sintético que mede em que medida as políticas dos 

Estados foram capazes de apoiar a liberdade econômica, a capacidade dos indiví-

duos agirem na esfera econômica sem restrições indevidas. É um índice inédito 

no Brasil e que ajuda a avaliar as condições de se empreender e ter sucesso no 

mercado e o grau a interferência estatal. 

O IMLEE é um índice de natureza subnacional que tem como finalidade a 

comparação de jurisdições estaduais e distrital (DF) do Brasil a fim de fomentar 

o debate sobre a liberdade econômica no Brasil por meio de elementos objetivos, 

assim como estimular a adoção de políticas públicas que ampliem a liberdade 

econômica e permitam maior crescimento e prosperidade da economia brasileira 

e de seus cidadãos.

O índice varia de zero (menos liberdade) a dez (mais liberdade) e é uma 

medida relativa de desempenho dos estados e do distrito federal. Os valores cal-

culados em 2017 são baseados nos dados oficiais divulgados para o ano de 2015. 

Ele é a média simples (mesma ponderação) de três dimensões:

Área 1: Gasto dos governos

Área 2: Tributação

Área 3: Liberdade no Mercado de Trabalho

Cada uma dessas áreas é composta por três indicadores1 cada uma. A Área 1 avalia 
três indicadores relacionados às despesas do setor público2:

I - Despesas primárias (custeio da máquina pública) dos governos de uma 

1  Os indicadores das Áreas 1 e 2 são calculados como percentual da renda estadual, cujo cálculo foi obtido 
por meio da renda bruta dos residentes das UF: a agregação da renda total domiciliar divulgada na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE - ano de 2015.
2  Vale notar que a natureza das despesas selecionados não envolvem gastos de investimento dos governos, como 
obras de infraestrutura, por exemplo. São consideradas apenas as despesas de “consumo dos governos” e de transferências 
institucionais e pessoais.
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mesma unidade da federação (estado mais todos municípios de sua juris-
dição); 

II - Transferências e subsídios efetuados pelas esferas estadual e municipal 
da mesma jurisdição; 

III - Despesas previdenciárias e com pensões pelas esferas estadual e muni-
cipal da mesma jurisdição.

A Área 2 busca mensurar o peso tributário das três esferas de governo (federal, 
estadual e municipal) em relação à renda bruta das famílias residentes numa mes-
ma jurisdição estadual. Os indicadores adotados são:

I - Impostos sobre a renda (Pessoa Física e Pessoa Jurídica – IRPF e IRPJ 
respectivamente);

II - Impostos sobre propriedade e transferências de patrimônio (IPTU, 
ITR, ITBI, ITCMD, IPVA);

III - Tributos indiretos sobre produção e consumo de mercadorias e servi-
ços (IPI, ICMS, ISS, PIS/COFINS).

A Área 3 mede os aspectos relativos aos mercados de trabalhos estaduais, também 
por meio de três indicadores:

I - Existências de leis estaduais sobre salário mínimo – i.e., piso salarial 
estadual diferente do nacional – e seu valor relativo anualizado em termos 
da renda per-capita anual; 

II - Emprego do setor público das três esferas na jurisdição (administração 
direta e indireta) como proporção do total do emprego estadual (formal e 
informal); 

III - Densidade sindical – proporção do número de funcionários que são 
membros de sindicatos em relação ao total de empregados na UF3.

O Mapa 1 mostra que o estado de São Paulo figura como um dos que detinham 
maior liberdade econômica, juntamente com Santa Catarina, Mato Grosso do 
Sul, Pernambuco, Bahia e Pará. Já o Piauí, Sergipe, Roraima, Acre, Amapá e Rio 
de Janeiro figuram como os estados com menor liberdade econômica em 2017, 
ocupando as últimas posições do ranking. 

Ou seja, a melhoria do ambiente de negócios não passa apenas pelo âmbito das 
decisões do Governo Federal, mas também dos governos estaduais e municipais.
3  Calculado de acordo com o método adotado em Stansel et al. (2016), op. Cit.
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Mapa 1: Representação cartográfica do IMLEE 2017 (em quintis)

Fonte: Centro Mackenzie de Liberdade Econômica
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assumir a liberdade econômica como um princípio norteador das decisões 

dos formuladores de política pública é uma necessidade para o pleno desenvolvi-

mento do Brasil. 

É preciso repensar o Brasil pela perspectiva da livre iniciativa e do 

empreendedorismo, entendendo que o desenvolvimento econômico e social só se 

dá por meio da liberdade e da expansão das possibilidades pessoais de escolhas dos 

cidadãos, que devem ser responsáveis supremos pelas próprias escolhas, decisões 

e pelas respectivas consequências.

As evidências empíricas aqui apresentadas, além de darem suporte ao pre-

conizado pela teoria econômica, mostra que o país precisa avançar muito para 

criar um ambiente em que os direitos de propriedade sejam trocados por meio 

do mecanismo de mercado, de sorte que empreender e gerar emprego e renda 

por meio da criação de valor para consumidores e empresas seja valorizado. Neste 

sentido, a Lei da Liberdade Econômica é o primeiro e o grande passo na direção 

de um país que seja, ao mesmo tempo, mais eficiente, dinâmico e justo.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

 O Brasil tem como fundamento “os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa” (CF, art. 1º, IV). Uma das faces da livre iniciativa é a liberdade 

econômica1, prevista no art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal: “É 

assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, inde-

pendentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos 

em lei”. Na prática, contudo, o Brasil costuma ocupar as últimas posições nos 

rankings internacionais de qualidade do ambiente de negócios. 

 Em média, são editadas 774 normas por dia útil nas esferas federal, es-

tadual e municipal.2 Entre 44 nações avaliadas pela OCDE (Organização para a 

1  V. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 9ª. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004. p. 186. 
2  Disponível em: https://ibpt.com.br/noticia/2683/Quantidade-de-NORMAS-EDITADAS-NO-
-BRASIL-30-anos-da-constituicao-federal-de-1988. Acesso em 22/09/2019.
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Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o Brasil ficou na 41ª posição, como 

um dos países com maior quantidade de barreiras regulatórias, à frente apenas de 

Argentina, China e Índia.3 No ranking Doing Business do Banco Mundial, que 

mede a facilidade para fazer negócios, o Brasil ocupa a 109ª posição entre 190 

países.4

 Embora o art. 173 da Constituição preceitue que “a exploração direta 

de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária 

aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo”, 

o Brasil possui 133 empresas estatais federais5. Segundo a OCDE, apenas China, 

Hungria e Índia possuem quantidade superior.6

 O conjunto destes números demonstra uma excessiva intervenção do Es-

tado brasileiro sobre a atividade econômica, razão pela qual deve ser saudada a 

edição da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de 

Direitos de Liberdade Econômica e estabelece normas de proteção à livre inicia-

tiva e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do 

Estado como agente normativo e regulado (art. 1º).

 Aliás, assim como o Direito Administrativo, esta lei, pela qual o Estado 

estabelece limites a si próprio, é, em alguma medida, “fruto de um milagre”, na 

expressão de Prosper Weil: “Está na natureza das coisas que um governante 

acredite, de boa fé, que está investido do poder de decidir discricionaria-

mente acerca do conteúdo e das exigências do interesse geral. É necessário 

que ele faça um esforço sobre si próprio para se considerar como obrigado 
3  Disponível em: https://www.oecd.org/eco/surveys/Brazil-2018-OECD-economic-survey-over-
view-Portuguese.pdf. Acesso em 22/09/2019.
4  Disponível em: https://portugues.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-
-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf. Acesso em 22/09/2019.
5  Disponível em: http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/boletim-das-
-empresas-estatais-federais/arquivos/10a-edicao-boletim-das-empresas-estatais-federais.pdf. Acesso em 
22/09/2019.
6  Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46538732. Acesso em 22/09/2019.
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a manter-se na esteira de um direito que lhe impõe certas condutas e lhe 

proíbe outras”.7 

NORMA DE SOBREDIREITO

De acordo com art. 1º, §4º, a Lei nº 13.874/2019 constitui norma geral de 

direito econômico e será observada “para todos os atos públicos de liberação 

da atividade econômica executados pelos Estados, pelo Distrito Federal e 

pelos Municípios”.

A par disso, ela pode ser conceituada também como norma de sobredirei-

to, isto é, lei sobre leis, visto que pretende orientar a interpretação e a aplicação 

de outras normas, como se infere do seu art. 1º, §1º: “O disposto nesta Lei será 

observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, eco-

nômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem 

no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercí-

cio das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, 

transporte e proteção ao meio ambiente”. 

A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ

 Lamentavelmente, as relações cotidianas entre o Estado e as pessoas, na-

turais ou jurídicas, são marcadas pelo signo da desconfiança. Supondo a má-inten-

ção, exige-se, irrefletidamente, para qualquer procedimento administrativo uma 

infindável série de carimbos, autenticações, selos e certidões, todos devidamente 

atualizados. Se, por um lado, isso não tem sido eficiente para combater a fraude e a 

corrupção, por outro, tem transformado qualquer requerimento ao poder públi-

co em verdadeira corrida de obstáculos, com custos de transação absolutamente 

desnecessários.
7  WEIL, Prosper. O Direito Administrativo. Coimbra: Almedina, 1977. p. 7.
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 A Lei nº 13.460/2017, que estabelece normas para proteção dos usuá-

rios dos serviços públicos, prevê como diretriz “a presunção de boa-fé do usu-

ário” (art. 5º, II). Mas a cultura da desconfiança resiste às alterações legislativas, 

tendo o Tribunal de Contas da União decidido, em abril de 2019, que “a boa-fé, 

no âmbito dos processos do TCU, não decorre de presunção legal geral. Deve 

estar corroborada em contexto fático e de condutas propício ao reconheci-

mento dessa condição em favor dos responsáveis”.8

 Daí a importância da Lei nº 13.874/2019 estabelecer como princípio 

norteador “a boa-fé do particular perante o poder público” (art. 2º, II) e 

reiterar que é direito de toda pessoa “gozar de presunção de boa-fé nos atos 

praticados no exercício da atividade econômica”. Afinal, assim como o Estado 

depende da presunção de legitimidade dos atos administrativos para desempenhar 

suas atividades públicas, os particulares necessitam da presunção de boa-fé para 

empreenderem.

 Em 2014, a Prefeitura de Curitiba multou taxistas por atenderem passa-

geiros via aplicativo de celular9, embora esta fosse uma comodidade para o usuá-

rio e não houvesse distinção relevante entre uma chamada pelo aplicativo ou por 

ligação telefônica. Os fiscais acionaram os taxistas pelo aplicativo e penalizaram 

os que aceitaram a corrida. O motivo da autuação, realizada por meio de ilícito 

flagrante preparado, foi a ausência de autorização para o uso dos aplicativos. 

Posteriormente a Prefeitura recuou, mas o gesto revela o vezo de certas 

autoridades em vislumbrar o exercício de qualquer atividade econômica como 

um beneplácito do Estado. A Lei nº 13.874/2019 reforça o primado constitucio-

nal da livre iniciativa e estabelece como princípio “a intervenção subsidiária e 

8  TCU, Acórdão nº 2742/2019 - 2ª. Câmara, rel. Marcos Bemquerer, j. 16/04/2019.
9  Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/148980-taxistas-sao-punidos-por-u-
sarem-aplicativo-de-celular-em-curitiba.shtml. Acesso em 22/09/2019.
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excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômica” (art. 2º, III), 

erigindo “a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econô-

micas” (art. 2, I).    

DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA

 Entre os direitos de liberdade econômica declarados no art. 3º, está o de 

“receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da administração 

pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade econômica, 

hipótese em que o ato de liberação estará vinculado aos mesmos critérios 

de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores, 

observado o disposto em regulamento” (inciso IV).

  O respeito aos precedentes administrativos10 está em plena harmonia 

com o art. 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo 

o qual “as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança 

jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, sú-

mulas administrativas e respostas a consultas”.

 O direito ao tratamento isonômico é corolário do princípio constitucio-

nal de impessoalidade da administração pública (art. 37), tendo por finalidade o 

combate à nociva prática de que aos amigos tudo, aos inimigos a lei. A livre 

concorrência efetiva pressupõe igualdade de tratamento pelo poder público.

 Novidade interessante, já presente no Direito português e italiano, é a 

aprovação tácita em caso de silêncio da autoridade competente.11 O art. 3º, IX, da 

Lei nº 13.874/2019 institui a garantia de que, “nas solicitações de atos públi-

10  Sobre o tema, confira-se: OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no Direito Admi-
nistrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018; LUVIZOTTO, Juliana Cristina. Precedentes Administrativos e a 
Vinculação da Atividade Administrativa. Curitiba: Juruá, 2017.
11  Sobre o tema, confira-se: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administra-
tivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 417.
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cos de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta 

Lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o 

particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo es-

tipulado para a análise de seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, 

o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos 

os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei”.

 Esta previsão dá concretude ao princípio constitucional da razoável dura-

ção do processo, aplicável aos processos judiciais e administrativos (art. 5º, LXX-

VIII). Segundo o Supremo Tribunal Federal, é direito básico de qualquer pessoa 

a “resolução do litígio sem dilações indevidas”.12 Infelizmente, o legislador 

federal timidamente dispôs que este preceito não se aplica aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, exceto se o ato derivar de legislação federal ou se o ente 

federativo aderir a esta previsão legal.

 Entende-se que tal estipulação poderia ter sido estendida a todos os entes 

da federação pela própria lei federal. Não haveria invasão da competência legisla-

tiva ou da autonomia de Estados e Municípios, eis que compete a União legislar 

sobre normas gerais de direito econômico e sobre procedimentos em matéria 

processual (art. 24, I e XI e §1º).

GARANTIAS DE LIVRE INICIATIVA

 A fim de assegurar a livre iniciativa, o art. 4º qualifica como abuso do po-

der regulatório “criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo 

econômico, ou profissional, em prejuízo dos demais concorrentes” (inciso I). 

O Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre o tema ao julgar a constitucio-

nalidade de lei municipal que que proibiu o transporte individual remunerado de 

12  STF, 2ª Turma, HC 142177, relator Min. Celso de Mello, DJe. 18-09-2017.
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passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos como Uber, Cabify e 99. 

A tese, fixada com repercussão geral, foi a de que “a proibição ou 

restrição da atividade de transporte privado individual por motorista 

cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios 

da livre iniciativa e da livre concorrência”. Segundo o relator, Ministro 

Luís Roberto Barroso, “a lei não pode arbitrariamente retirar uma de-

terminada atividade econômica da liberdade de empreender das pesso-

as, salvo se houver um fundamento constitucional que autorize aquela 

restrição”.13

 O art. 4º também caracteriza como abuso de poder regulatório “aumen-

tar os custos de transação sem demonstração de benefícios” (inciso V). Este 

preceito é oportuno, embora, de certa forma, já estivesse contemplado pelo art. 

2º, parágrafo único, inciso VI, da Lei nº 9.784/99, que disciplina o processo admi-

nistrativo federal e exige a “adequação entre meios e fins, vedada a imposição 

de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 

necessárias ao atendimento do interesse público”.

 A experiência brasileira é pródiga em normas que impõem custos de 

transação absolutamente desnecessários. Em 1998, a Resolução nº 42 do Conse-

lho Nacional de Trânsito regulamentou o art. 112 do Código de Trânsito Brasilei-

ro e dispôs sobre o conteúdo do kit de primeiros socorros de porte obrigatório 

nos veículos: dois rolos de ataduras, um rolo de esparadrapo, dois pacotes de gase 

(sic), uma bandagem de tecido de algodão, dois pares de luvas de procedimento 

e uma tesoura de ponta romba. Desconhece-se que alguma vida tenha sido salva 

pela utilização destes materiais, exceto a de seus fabricantes. Em 1999, a norma 

foi revogada pela Lei nº 9.742. 

13  STF, Tribunal Pleno, RE 1054110, relator Min. Roberto Barroso, DJe. 05-09-2019.
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 Outro exemplo de custo de transação que ainda vigora sem a demons-

tração de benefícios concretos é a exigência, prevista na Lei nº 12.291/2010, de 

que todo estabelecimento comercial mantenha em local visível um exemplar do 

Código de Defesa do Consumidor, sob pena de multa.

ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO

Em 2001, a Medida Provisória nº 2.177/2001 alterou o art. 34 da Lei 

nº 9.656/98 e obrigou as pessoas jurídicas que executavam outras atividades a 

constituírem, na forma e no prazo definido pela Agência Nacional de Saúde Su-

plementar - ANS, pessoas jurídicas independentes, especificamente para operar 

planos privados de assistência à saúde.

Diante disso, em 2010, a ANS exigiu que as entidades de autogestão, que 

operam planos para grupos específicos, geralmente formados por vínculos pro-

fissionais, constituíssem as tais pessoas jurídicas independentes, sob pena de mul-

ta. Associações de servidores públicos que, em conjunto com outras atividades 

associativas, operavam plano de saúde foram obrigadas a constituir nova pessoa 

jurídica.

Após lento e custoso processo burocrático, as carteiras foram transfe-

ridas para a pessoa jurídica recém instituída. Vencidas as etapas, em 2015 o 

legislador mudou de ideia e acrescentou ao art. 34 da Lei nº 9.656/98 o §1º, 

dispensando as entidades de autogestão de instituírem pessoa jurídica indepen-

dente: “§ 1o O disposto no caput não se aplica às entidades de autogestão 

constituídas sob a forma de fundação, de sindicato ou de associação que, 

na data da publicação desta Lei, já exerciam outras atividades em conjun-

to com as relacionadas à assistência à saúde, nos termos dos pertinentes 

estatutos sociais”.
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 Idas e vindas como essa ilustram a importância da análise de impacto 

regulatório prévia à elaboração de normas, agora prevista no art. 5º da Lei nº 

13.874/2019. O preceito dispõe que “as propostas de edição e de alteração 

de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários 

dos serviços prestados, editadas por órgão ou entidade da administração 

pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão pre-

cedidas da realização de análise de impacto regulatório, que conterá infor-

mações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a 

razoabilidade do seu impacto econômico”.

 A exigência de Análise de Impacto Regulatório está em plena consonân-

cia com aquilo que Ana Paula de Barcellos definiu como Devido Procedimento 

na Elaboração Normativa, o qual derivaria, entre outras fontes, “do direito 

fundamental autônomo titularizado por cada pessoa de receber justifica-

tivas em relação aos atos de autoridades públicas que lhe afetem de algum 

modo”.14

 Em junho de 2018, o Governo Federal lançou uma publicação intitu-

lada Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para Elaboração de Análise de 

Impacto Regulatório – AIR.15 De acordo com esta publicação, o processo 

de análise de impacto regulatório compreende 10 (dez) etapas, assim ilustra-

das16:

14  BARCELLOS, Ana Paula de. Direitos Fundamentais e Direito à Justificativa: Devido Procedi-
mento na Elaboração Normativa. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 252.
15  Disponível em: http://www.casacivil.gov.br/central-de-conteudos/downloads/diretrizes-gerais-e-
-guia-orientativo_final_27-09-2018.pdf/view. Acesso em 22/09/2019. 
16  Diretrizes gerais e guia orientativo para elaboração de Análise de Impacto Regulatório – AIR 
/ Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais [et al.]. --Brasília: Presidência da 
República, 2018. p. 23.
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 A publicação preconiza que após a elaboração do Relatório de Análise de 

Impacto Regulatório e da minuta da norma, a sociedade e os interessados afetados 

sejam ouvidos em consulta ou audiência pública, antes da decisão. Esta salutar 

providência, que propiciará uma visão mais ampla dos impactos e possíveis alter-

nativas, está expressamente albergada na Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro: “Art. 29. Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos normativos 

por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, po-

derá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, 

preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão”.

Em A Rebelião das Massas, Ortega y Gasset definiu “a obra de caridade 

mais adequada a nosso tempo: não publicar livros supérfluos”.17 Esta defini-

ção aplica-se não somente aos livros, mas, com maior razão, às leis e regulamentos 

que afetam a vida dos cidadãos e o cotidiano das empresas.
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INTRODUÇÃO

 A Lei 13.874/2019 institui no direito brasileiro a “Declaração de Direi-

tos de Liberdade Econômica”. Seu objetivo é facilitar o acesso às atividades eco-

nômicas, dando corpo aos preceitos da Constituição que estipulam que a ordem 

econômica se funda na livre iniciativa (art. 170, caput).

Diversas normas previstas na Lei vão no sentido de facilitar o exercício da 

atividade privada, o que passa naturalmente por calibrar a relação entre empre-

endedores e Estado. Um dos fios condutores da Lei é o que o Estado não seja um 

entrave para o exercício das atividades econômicas. 

 Dentre as várias normas previstas no que se refere ao papel do Estado, o 

art. 4º da Lei prevê a figura do “abuso do poder regulatório”.

Em termos diretos, este preceito indica que o Estado deve evitar o abuso 

ABUSO DO “PODER 
REGULADOR” 

(O QUE É E COMO SE 
CONTROLA)

BERNARDO STROBEL GUIMARÃES
(Mestre e Doutor em Direito pela USP, Professor da PUCPR, membro do Instituto dos 

Advogados do Paraná – IAPPR)



M E N O S  E S T A D O  |  69   |  M A I S  B R A S I L

do poder regulatório, tendo a Lei indicando ainda uma série de condutas 

que, a priori, caracterizam o abuso. Os incisos indicam hipóteses em que a 

atuação do Estado vai contra a livre concorrência, sendo potencialmente abusiva. 

 Como se nota, a Lei não faz rodeios: ela vê o Estado e seu poder regula-

tório como um potencial entrave para o exercício das atividades econômicas. Vê 

na capacidade de o Estado conformar o exercício das atividades econômicas uma 

prerrogativa que pode ser exercida de modo desviado

Em suma: a Lei não acredita que medidas restritivas praticadas pelo Es-

tado sejam favoráveis ao interesse coletivo apenas por terem sido produzidas 

pelo poder público. A Lei desconfia do Estado e reconhece que ele pode, ainda que 

invocando boas intenções, prejudicar a sociedade. A teoria econômica há tempos 

sabe que a regulação é produzida não necessariamente no melhor interesse da socie-

dade, mas sim em função da atuação de grupos de pressão organizados.1 

 Entender o objetivo da lei é claro; definir os contornos jurídicos do “abu-

so do poder regulatório” já não é tão simples. É um conceito novo, que deve ser 

visto dessa maneira. Esse artigo se dedica a tentar alinhar umas primeiras ideias 

acerca do abuso do poder regulador. 

O PODER REGULATÓRIO: USO E ABUSO

 Só pode abusar aquele que pode agir. Logo, antes de falar de abuso, é o 

caso de tratar um pouco do chamado “poder regulatório”, segundo a lei. 

 O tema já esteve mais em voga. Após a estabilização da economia brasilei-

ra, uma das apostas institucionais que o Brasil fez foi investir no modelo de Agên-

1  Para uma visão panorâmica sobre as diferentes explicações acerca das teorias sobre 
a regulação consultar: DUDLEY, Susan E e Jerry BRITO, Regulation: a primer, 2ª ed, Washington: 
The George Washington University Regulatory Studies Center, p. 11-22.
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cias Reguladoras Independentes, que deveriam estruturar a abertura de mercados 

antes explorados em regime de monopólio estatal. Nesse sentido, o direito brasi-

leiro se viu desafiado pelas chamadas Agências Reguladoras Independentes. Inten-

sos debates se travaram sobre o tema, especialmente acerca do poder normativo 

desses entes e da própria constitucionalidade de se criar entes administrativos que 

estivessem fora da órbita de influência direta do Chefe do Executivo. 

 Na esteira dessa indefinição veio o debate sobre o poder regulatório. O 

direito brasileiro sempre contou com intensa presença do Estado na economia, 

exercida das mais diferentes formas. Muitas delas equivalendo ao que depois se 

convencionou chamar de regulação. 

 Regulação em termos simples reúne uma série de competências públicas 

(concretas e abstratas) destinadas a que o Estado, usualmente por meio de 

entes dotados de autonomia reforçada (as Agências), coordene o funciona-

mento dos agentes econômicos, de modo a que os mercados gerem benefícios 

sociais que dele se esperam. A regulação envolve um misto de prerrogativas desti-

nadas a dirigir a atuação dos agentes econômicos, para que benefícios sociais sejam 

produzidos. A regulação conjuga dimensões que tradicionalmente se imputariam 

ao poder de polícia (técnica de agir indireta) e ao serviço público (promoção de 

resultados sociais benéficos). Regulação implicaria, portanto, em uma nova forma 

de exercer a função administrativa, que escaparia aos institutos anteriormente estu-

dados pelo Direito Administrativo (poder de polícia/serviço público).2 

 A regulação econômica envolve, portanto, a atuação do poder coercitivo 

do Estado de modo a orientar o exercício de decisões privadas, que em regime de 

 
2  Sobre o tema: GUIMARÃES, Bernardo Strobel. Da regulação como função de direito 
administrativo. 2007. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, Uni-
versidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponi-
veis/2/2134/tde-25022008-155225/pt-br.php. Acesso em 24-9-2019.

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-25022008-155225/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-25022008-155225/pt-br.php
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livre mercado são livres. Controle de preços, de critérios de entrada e saída dos 

mercados, do modo de produção, etc. Tudo isso está contemplado na chamada 

regulação econômica. Ela é exercida visando a funcionalizar o funcionamento dos 

mercados, de modo a se promoverem objetivos que não seriam alcançados apenas 

a partir da perspectiva da livre iniciativa.

Como se vê, a regulação existe para que os mercados funcionem de 

modo diferente do que se esperaria no regime de liberdade de iniciativa. 

Regulação implica, portanto, a criação de padrões de comportamento que não 

seriam naturalmente observados no regime de livre concorrência. Tais incentivos 

podem ser de natureza restritiva ou de natureza positiva (soft law).  Enfim, a 

regulação implica sempre deflexão do comportamento natural do mercado, 

por meio da atuação estatal.

 Sem descer a particularidades e casuísmos (há várias regulações diferen-

tes), medidas dessa natureza têm por pressuposto o interesse coletivo, que justifi-

caria a supressão ainda que parcial dos pressupostos da livre iniciativa.

 O xis da questão é que como diz a sabedoria popular, o inferno está cheio 

de boas intenções. Nem sempre as normas regulatórias se destinam ao bem co-

mum. Muito frequentemente, grupos de pressão atuam para obter, via regu-

lação, benefícios que lhes transfiram vantagens à custa de toda a sociedade. 

A regulação, portanto, não é boa por ser pública. E mais do que isso, para que se 

a compreenda é necessário ir além das justificativas meramente retóricas. Como 

diz uma lição milenar “pelos seus frutos os conhecereis” (Mateus 7:20).

Em suma, a regulação pode produzir efeitos socialmente indesejados. Esse 

risco é intrínseco a ela. O mais destacado delas é o de captura do regulador por 

interesses dos regulados.3

3  Sobre o problema da captura das Agências: BAGATIN, Andreia. Captura das Agências 
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 A literatura econômica já há tempos reconhece isso. Por meio da regula-

ção grupos de interesse conseguem aumentar seu bem-estar econômico às custas 

da coletividade. A teoria econômica da regulação ensina que a regulação é o 

resultado da ação de grupos de pressão, que promovem seus interesses no 

plano legislativo e administrativo, buscando aumentar seus benefícios eco-

nômicos. Três ideias centrais explicam a regulação. Primeiro, normas regulatórias 

redistribuem riqueza entre grupos sociais. Segundo, políticos agem de acordo 

com incentivos, o maior deles de se permanecer onde estão, o que implica que 

eles são sensíveis a medidas que aumentam seu poder político. Terceiro, os diver-

sos grupos de pressão oferecem apoio a políticos, recebendo em troca medidas 

que favoreçam seus interesses. O resultado disso é que a regulação é o resultado 

da efetividade da atuação dos grupos de pressão. Os mais organizados entregam 

maiores benefícios a políticos, obtendo melhores resultados. No fim da conta, 

grupos de pressão organizados conseguem benefícios às custas da coletividade.4 

Nessa linha, “o poder político consiste na habilidade de vencer lutas pela distribui-

ção de riqueza sobre recursos limitados.”5 Simples assim. 

 O discurso ingênuo que crê que medidas regulatórias são boas por serem 

produzidas pelo Estado, a bem da coletividade (no Brasil comumente embalado 

pelo mantra da supremacia do interesse público sobre o particular), não 

resiste à realidade. Enfrentar o problema de frente é necessário. 

 É exatamente esse ponto que é atacado pela Lei. No fundo, o que ela bus-

ca é aumentar as garantias de que a regulação não será utilizada de modo 

Reguladoras Independentes, São Paulo: Saraiva, 2013.
4  A análise da economia se baseia nos estudos de R. Stigler, complementados por S. 
Peltzman e M. Olson. Para uma explicação desse enfoque e sua evolução: VISCUSI, W. Kip; 
HARRINGTON JR, Joseph E. e VERNON, John M. Economics of regulation and antitruste, Cam-
bridge: MIT Press, 2005, p. 381-383.
5  BRINK, Lindsey. The Captured Economy, Oxford University Press, p. 28.
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indevido, de modo a que certos grupos especiais se favoreçam às custas de 

todos.6 Por reconhecer que a livre iniciativa a princípio gera benefícios socialmen-

te desejáveis – por isso que se fala na Lei em interpretação “a favor da liberdade 

econômica” todas as normas de direito econômico, cf. art. 1º, § 2º - é que ela 

deve, a priori, ser prestigiada. 

É nessa linha valorativa que o conceito de abuso de poder regulatório deve 

ser compreendido.

LIBERDADE ECONÔMICA COMO BEM JURÍDICO A SER 
TUTELADO EM FACE DO ESTADO

 A Lei 13.874/2019 instituiu uma “Declaração de Direitos de Liberdade 

Econômica” (art. 3º). De pronto, a tentação é interpretar tais dispositivos como 

ornamentais. À primeira vista, parece se tratar de algo mais retórico do que prá-

tico. Afinal, os direitos lá afirmados não estão descritos em norma do tipo “feito 

isso, acontece aquilo”. Essa percepção está errada. 

 O que a Lei promove é a afirmação de que para todas as atividades eco-

nômicas, a regra é a liberdade. E que para ela ser restringida pelo Estado, é neces-

sário que sejam apresentadas justificativas concretas que realmente demonstrem 

que os efeitos sociais pretendidos justifiquem o sacrifício a ser implementado. A 

liberdade em direito se marca exatamente pela criação de espaços de autodeter-

minação, nos quais os sujeitos são livres para eleger e buscar seus objetivos. Traçar 

os limites à atuação do Estado face esse espaço de autonomia sempre foi desafia-

dor. Marçal Justen Filho, inclusive, indicava não ser possível “determinar, com 

margem de certeza mais precisa, os limites assegurados à livre iniciativa privada, 
6  A captura da regulação implicaria numa primeira acepção desvio de função no exercício 
de competências regulatórias, conforme já defendido por Sergio Guerra, pois ele já se usava falar 
em desvio de poder no exercício da regulação. Nesse sentido GUERRA, Sérgio. Introdução ao 
direito das Agências Reguladoras, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004, p. 56-57.
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que ficariam albergados da intervenção regulatória estatal”. A Lei pretende, pre-

cisamente, trazer parâmetros mais precisos de controle, fixando requisitos para 

supressão da liberdade econômica pela via regulatória.7 

 O que a Lei busca, examinada em bloco, é assegurar a liberdade econô-

mica como espaço de autodeterminação privado, reconhecendo que ele deve ser 

protegido. Os princípios do art. 2º da Lei, que conformam a interpretação a ser 

dada a ela, caminham nessa linha. O art. 2º, I declara que a liberdade é uma ga-

rantia do exercício das atividades econômicas. O inc. II trata a atuação do estado 

sobre as atividades econômicas como subsidiária e excepcional. Por fim, o inc. III 

indica que o particular é vulnerável diante do Estado. Tudo isso se orienta a refor-

çar a liberdade dos agentes econômicos.

 Como se nota, a Lei pretendeu reforçar a liberdade como pilar das rela-

ções econômicas, reconhecendo que a ela é um fator decisivo para o desenvolvi-

mento econômico. O problema é que a perspectiva de que o Estado tem um papel 

relevante na conformação das relações econômicas sempre foi tomada como uma 

espécie de legitimação a priori para restringir as atividades econômicas, notada-

mente a partir de normas regulatórias. Daí os arts. 4º e 5º da Lei se ocuparem de 

compatibilizar a liberdade econômica com o papel regulador do Estado. 

 O art. 4º configura norma geral de direito econômico (art. 1º, § 4º da 

Lei), sujeitando toda a Administração Pública. Por outro lado, no que se refere 

à sua abrangência subjetiva a Lei alcança por óbvio os entes públicos dotados de 

competência regulamentar. O caput do artigo, todavia, também se refere ainda 

as “demais entidades a que se vinculam a esta lei”.

Nessa linha, é de se perguntar quem estaria alcançado pela previsão. O § 

7  JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das Agências Reguladoras Independentes, São Pau-
lo: Dialética, 2002, p. 591.
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1º do art. 1º indica que a Lei se aplica sobre o “exercício das profissões, comér-

cio, juntas comerciais, registros públicos trânsito, transporte e proteção ao meio 

ambiente”. A conjugação de ambos os dispositivos parece indicar que o preceito 

se aplica a todos os entes, integrantes ou não da estrutura formal do Estado, que 

exerçam competências regulatórias. Isso alcança, a par das pessoas jurídicas de 

direito público, entes que têm atribuição legal para regular atividades privadas. 

É o caso, por exemplo, de conselhos de classe que têm competências normativas 

sobre seus membros. Entram as aqui chamadas pessoas privadas com poderes 

públicos.

 Ao fim e ao cabo, a Lei se aplica a todos os entes que desempenham 

atribuições regulatórias que sejam de observância cogente, sejam eles integrados 

à personalidade do Estado, ou não. Note-se que a autorregulação não está aqui 

contemplada. Isso porque a adesão voluntária a um sistema de regras regulatórias, 

não pode ser encarada como atuação estatal em sentido próprio. Com efeito, a 

norma se aplica a todas as atividades econômicas, sejam elas públicas sejam elas 

privadas: para fins de incidência do art. 4º não faz sentido indagar se a regulação 

é exercida sobre atividades públicas ou privadas. Onde houver o exercício de 

poder regulatório, o preceito será aplicado.

 Postas essas premissas, o art. 4º cria o conceito de “abuso do poder regu-

lador”, indicando que o Estado deve, mesmo em mercados regulados, se abster de 

implementar medidas que sacrifiquem indevidamente a liberdade econômica. Há 

aqui efetiva proibição, embora a Lei use termo eufemístico “evitar abuso”. 

 O que a Lei proscreve é que a título de promover medidas regulató-

rias, o Estado implemente medidas de sacrifício de liberdade, salvo se auto-

rizado explicitamente em lei. Em termos didáticos, a previsão do caput do art. 
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4º que exige “previsão explícita em lei” impacta de modo significativo em como 

deve ser exercida a regulação.

A Lei exige que medidas que implementem resultados que limitam à liber-

dade econômica (notadamente os previstos nos incisos do art. 4º) só possam 

ser adotadas se houver decisão legislativa a esse respeito. Logo, não se admitem 

autorizações genéricas, a partir de standards vagos, a serem preenchidos pela 

Administração. No que se refere à liberdade econômica, a regulação está subme-

tida à reserva estrita de Lei.8

 Note-se que se resgata um compromisso fundamental da nossa Cons-

tituição com a liberdade, contido no art. 170, parágrafo único que diz que: “É 

assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, indepen-

dentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.” 

 O resultado disso é claro: medidas que restrinjam a livre iniciativa, a 

liberdade econômica, só podem ser implementadas quando houver lei que ex-

pressamente autorize que se implementem restrições dessa natureza. Com efeito, 

a atribuição de competência a entes administrativos que se incumbem de regular 

a atividade econômica deve ser, no que se refere à limitação da liberdade econô-

mica, expressa. 

 Logo, uma das primeiras conclusões que se pode alcançar do texto da 

nova Lei é que ela dá contornos mais explícitos à regra do art. 170, Parágrafo 

único da Constituição. A lei reforça esse elemento de que a liberdade de inicia-

tiva só pode ser tolhida pelo próprio Legislador (legalidade estrita). 

 A questão que subsiste, uma vez alcançada a conclusão de que restrições à 

8  Eros Roberto Grau destaca que há diferentes graus de legalidade, o mais severo deles 
diz respeito à reserva de lei como exigência que a lei atribua competência explícita para a adoção 
de um certo comportamento (cf. GRAU, Eros Roberto. O Direito posto e o Direito pressuposto, São 
Paulo: Malheiros, 2003 p. 225-255).
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liberdade exigem autorização legal expressa, é definir quais seriam essas medidas. 

Em termos simples: quando uma medida regulatória implica restrição à liberdade 

a exigir a autorização legal expressa. A melhor interpretação aqui é não dar in-

terpretação excessivamente ampla ao tema. Isso implicaria que todas as medidas 

regulatórias, na exata medida que conformam em algum nível o exercício da li-

berdade econômica, dependeriam de lei formal. Isso implicaria, além de inviabi-

lizar o exercício da regulação, repristinando uma concepção liberal da legalidade, 

ignorar o contexto sistemático da Lei. Não é isso que a Lei prevê.

 Considerando que a Lei trouxe um rol de condutas que, potencialmente 

configuram abuso nos incisos do art. 4º, as medidas que demandam autorização 

legal para serem promovidas são as expressamente contempladas no texto legal. 

A Lei visa a conformar a extensão da liberdade econômica. O faz, para as ativida-

des em geral, por meio dos direitos previstos nos incisos dos art. 3º. Contudo, o 

exame desses preceitos indica que eles não estão a tratar de atividades em setores 

regulados. Aliás, o preceito do inc. III quando fala da liberdade de fixar preços 

expressamente ressalva: “em mercados não regulados”.

 Aqui, aparentemente, a Lei cria um paradoxo, pois ela deixaria de dar 

contornos claros ao que se entende por liberdade econômica. Numa primeira 

vista, os direitos de liberdade econômica seriam alheios àquilo que usualmente é 

objeto da regulação. A lacuna é aparente (todas são, aliás).

 No que se refere às atividades reguladas, os limites a serem considerados 

são aqueles que derivam da interpretação a contrario sensu, das condutas descri-

tas nos incisos do art. 4º.

A liberdade econômica em setores regulados consistem em não experi-

mentar barreiras indevidas a entrada (inc. I, II e III); promover inovações (inc. IV); 
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ser expostos a custos indevidos de transação (V e VI); organizar livremente as es-

truturas empresariais (VII); promover livremente seus produtos (VIII); e não ser 

constrangido a promover registros desnecessários no caso de atividades de baixo 

risco (IX). Toda norma regulatória que restrinja direitos dessa natureza deve estar 

expressamente autorizada em lei em sentido formal. Cuida-se aqui de norma ge-

ral que só pode ser superada na previsão de lei especial. Em regra, a limitação da 

liberdade é indevida.

 Em conclusão, a Lei veio para reforçar a liberdade econômica e um 

dos seus destinatários é o Estado que fica proibido de promover restrições 

indevidas que não conte com chancela explícita do Legislativo. E, insista-se, 

essa questão não opera no plano da simples legalidade, mas sim é expressão da 

garantia constitucional contemplada no art. 170, Parágrafo único da CF.

O ABUSO DO PODER REGULATÓRIO: MODALIDADE E 
CONTROLES

 O abuso do poder regulador previsto na Lei é um conceito novo. Ele 

não se confunde com os controles que tradicionalmente se exercem sobre 

as competências normativas do Estado. Essa é uma premissa que precisa ser 

destacada de saída. Diante dos pressupostos da nova lei, é inviável pretender 

que o que tenha sido criado equivalha ao que já existia. Interpretação dessa 

natureza retiraria qualquer sentido da Lei nova, o que é um resultado que não 

se admite em sede de interpretação. A lei traz pressupostos novos; e eles devem 

ser considerados.

 Tradicionalmente o controle dos atos normativos se dá a partir do seu 

contraste com a lei. Como os atos regulamentares são expedidos com base em lei, 

o primeiro elemento de controle é o teste de legalidade. Nesse contexto, o abuso 
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se daria a partir do instante em que os atos produzidos pela Administração fossem 

além do autorizado em Lei. 

Contudo, como visto, competências regulatórias frequentemente são atri-

buídas à Administração por meio de textos que não definem com precisão quais as 

condutas efetivas que deverão ser exigidas.9 Os entes reguladores muitas vezes têm 

a atribuição de concretizar comandos legais que indicam apenas objetivos gerais, 

padrões, que serão objeto de especificação posterior.

Embora ainda se esteja diante de um controle de legalidade aqui, pois a atri-

buição de competência administrativa primária é sempre definida em lei, fato é que 

o controle já não é mais tão evidente quando se trata de controlar a regulação. Esse 

sempre foi um dos problemas centrais do controle da regulação. Como não haveria 

parâmetros claros de legalidade, o controle se daria sobre o processo de pro-

dução das normas regulatórias.

 A Lei promove inovação significativa nesse ponto. No que se refere às res-

trições sobre a liberdade econômica, o controle estrito da legalidade volta a 

ser preponderante.

O primeiro critério de verificação de abuso, como diz o caput do art. 4º, é 

responder à questão: a implementação de norma regulatória que restringe a liber-

dade empresarial (considerados os direitos previstos na Lei) está expressamente 

autorizada na Lei? Se a resposta for negativa, a medidas falha no seu primeiro teste 

de controle. Tollitur quaestio.

 Insiste-se aqui que os incisos do art. 4º indicam condutas que, a princípio, 

9  No âmbito da regulação tradicionalmente se defende a atribuição de competência às 
entidades reguladoras por meio leis com “baixa densidade normativa” que fixam standards que 
seriam desenvolvidos pelo regulador. Nesse sentido: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências 
Reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico, Rio de Janeiro: Forense: 2003, p. 
406-417.
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se consideram restritivas à livre iniciativa e, portanto, dependem de autorização 

legal expressa para serem implementadas. As hipóteses previstas nos incisos do 

art. 4º são, portanto, os conteúdos em que a atuação regulatória depende de 

expressa previsão legal para serem implementadas. Destaca-se ainda que as 

referidas prescrições, haja vista serem vertidas em textos abertos, configuram um 

rol não taxativo. A Lei tarifou os efeitos, mas não os meios. E isso implica que 

essa abertura é relevante para definir que há diversas maneiras pelas quais podem 

se configurar a figura do abuso. Para fins da Lei, a implementação dos efeitos 

previstos nos incisos do seu art. 4º configura abuso, salvo autorização legal 

expressa que permita superar a norma geral prevista.

 É dizer: a adoção de qualquer medida regulatória que se enquadre nas 

hipóteses contidas no inciso 4º da Lei depende de autorização legal expressa para 

ser implementada pela Administração. Fora disso, há abuso do poder regulamen-

tar na primeira acepção aqui apresentada.

 Mas isso não é só. Supondo que haja autorização legal, isso conduz à ne-

cessidade de avaliar concretamente se a norma regulatória produzida não 

viola de modo indevido à liberdade econômica. Não basta a autorização legal. 

Mesmo havendo autorização expressa em lei específica, o controle do conteúdo 

da norma regulatória é possível. Ele se dá a partir da análise se os efeitos benéfi-

cos da norma regulamentar superam os malefícios das restrições.  Entra em 

cena aqui outro instituto previsto na Lei, que é a análise de impacto regulató-

rio, prevista no seu art. 5º. Ele se conecta de modo indelével ao art. 4º, e com-

plementa o conceito de abuso de poder econômico. Nessa perspectiva, mesmo 

que autorizada a tanto por lei, a regulação não deve ser excessivamente intrusiva. 

No dizer da Lei, a edição de ato normativo depende de que se avaliem os efeitos 

concretos de sua edição para aferir “a razoabilidade do seu impacto econômico”. 
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Com efeito sempre se reconheceu a possibilidades de haver excessos do exercício 

da regulação, inclusive, admitindo-se a figura das expropriações regulatórias.10

 Embora seja inegável que se autorizada expressamente por lei a promo-

ver a limitação da liberdade econômica surgirá para a Administração um espaço de 

conformação normativo, mesmo assim a norma restritiva poderá ser controlada. 

Primeiro, porque não se cuida de discricionariedade aqui no sentido próprio do 

termo. Não há a atribuição de uma margem de liberdade em que as escolhas da 

Administração são livres. A interpretação do alcance da regra de direito que atri-

bui a competência é questão de direito e pode ser sindicada.11

 Isso não significa, contudo, que a revisão deva ser ampla e se dar por mo-

tivos fúteis. Se a Administração segue o procedimento necessário para produ-

zir a norma, e produz os estudos necessários, em tese ela terá se desincum-

bido dos ônus argumentativos necessários à supressão da livre concorrência. 

O controle aqui deve ser mais procedimental do que de conteúdo. 

As autoridades administrativas são as primeiras encarregadas de produzir 

as normas regulatórias.12 Por isso que em regra elas são dotadas de independência 

reforçada e devem se pautar por juízos técnicos. O controlador externo há de ser 

deferente a isso, especialmente se o procedimento adotado envolve participação 

democrática, assim como os estudos promovidos indicam a coerência da medida. 
10  A ponta final do abuso de poder regulador por implicar o sacrifício de direitos com ex-
pressão econômica em face e normas excessivamente intrusivas, hipótese que demandará inde-
nização. Sobre o tema das expropriações regulatórias: FREITAS, Rafael Véras de. Expropriações 
Regulatórias, Belo Horizonte: Fórum, 2016.
11  Discricionariedade implica um poder de escolha, que não pode ser questionado exter-
namente. A aplicação de conceitos jurídicos, ainda que indeterminados não implica liberdade de 
decisão, podendo ser controlada. Sobre conceitos indeterminados e discricionariedade consultar 
GRAU, Eros Roberto, op. cit, p. 191-223.
12  A atuação regulatória não se funda em um procedimento que possa ser explicado pela 
discricionariedade. Na regulação o que há é uma atuação a princípio técnica do regulador que 
está obrigado a buscar implementar as finalidades normativas. Não se tratam de escolhas indife-
rentes, como se dá na discricionariedade. Sobre o tema: GUERRA, Sérgio. Discricionariedade e 
reflexividade, uma nova teoria sobre as escolhas administrativas, Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 
426-427.
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Em temas sensíveis, o procedimento acaba por ser o melhor modo de acomodar 

os diferentes interesses em disputa, sendo muito difícil controlar, diretamente, o 

produto das normas regulatórias.

 O controle deve ser exercido a priori, quando houver falhas procedi-

mentais. Elas se manifestam basicamente quando houver deficiência na observân-

cia do devido processo regulatório.

A motivação idônea, consubstanciada nos estudos de impacto e na sua con-

sideração pelas autoridades competentes, é o alvo primário do controle externo. 

O controlador deve ser deferente ao regulador. Note-se que como se exige auto-

rização legal expressa para promover a restrição, presume-se que o regulador está 

dando eficácia à vontade do legislador. Isso milita no sentido de que o controle do 

conteúdo de norma regulatória restritiva deve ser feito com parcimônia.13

De todo modo, a Lei exige uma avaliação das consequências e em casos 

limites, pode haver a superação da decisão do regulador. Em regra, esse controle 

deve se dar de modo negativo, limitando-se a indicar que houve excesso, mas não 

se substituindo o controlador pelo regulador. A solução adequada é que se deter-

mine a produção de nova norma regulatória, que atenda às exigências da Lei no 

sentido de os benefícios da medida superarem os malefícios.

 O segundo sentido de abuso contido na Lei diz respeito, portanto, à im-

possibilidade de produzirem-se regulações que promovam sacrifícios indevidos à 

Liberdade, sem que haja benefícios que compensem a restrição promovida. Sobre 

esse ponto, o controle externo deve estar mais atento à integridade do procedi-

mento de produção da norma regulatória, do que a uma análise do seu contudo. 

13  Sobre a dificuldade do controle dos atos regulatórios VERÍSSIMO, Marcos Paulo. Con-
trole Judicial da Atividade Normativa das Agências de Regulação brasileiras, O Poder Normati-
vo das Agências Reguladoras, coord. por Alexandre Santos de Aragão, Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p 377-417.
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A princípio o regulador é o destinatário natural do exercício da competência re-

gulatória, o que não recomenda que haja usurpação dessa atribuição.

CONCLUSÕES

 Em linha com os fundamentos acima alinhados, as seguintes considera-

ções merecem destaque:

O conceito de abuso de regulador é novo: ele não equivale às técnicas de 

controle tipicamente utilizadas para controlar o abuso de poder, assim como ele 

vai além do controle que usualmente se propõe para os atos regulatórios. Logo, 

o tema não pode ser interpretado como se nenhuma novidade houvesse com a 

edição da Lei. Isso seria agredir as premissas interpretativas do texto legal (art. 

1º, § 1º)

O abuso de poder regulador pode ter dois significados. O primeiro refere-

-se à adoção de medidas restritivas que não encontram autorização explícita 

em Lei. O segundo, se caracteriza por uma restrição excessiva à liberdade de 

iniciativa cujos malefícios superam os benefícios esperados.

A primeira dimensão se controla de modo direto. O primeiro teste que 

se põe às normas regulatórias que restringem a liberdade econômica é definir 

se a limitação proposta está autorizada de modo explícito em lei. Se não houver 

autorização legal que claramente autorize a restrição, a medida é ilegal e pode ser 

questionada (reserva de lei estrita).

Medidas que implicam os resultados previstos nos incisos I a IX do art. 4º 

da Lei 13.874/2019 a priori caracterizam restrições à liberdade econômica e só 

podem ser implementadas se houver lei em sentido formal que autorize a Admi-

nistração a tanto.
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Não se admitem restrições à liberdade econômica baseadas em atribuições 

genéricas de competência: a limitação tem que ser autorizada de modo expresso 

em Lei, o que se alinha ao previsto no art. 170, § 1º da CF.

A segunda dimensão de controle do abuso avalia se a restrição promovida 

promove benefícios superiores aos malefícios que ela produz. Mesmo que autori-

zadas por lei, as restrições a serem implementadas devem contar com justificação 

específica que faça a análise de suas consequências: boas e ruins.

Além da observância do “devido processo regulatório”, o instrumento de ava-

liação da relação custo/benefício é a análise de impacto prevista no art. 5º da Lei.

Mesmo a segunda hipótese, admite controle jurisdicional, pois se trata de 

controle de legalidade e não de discricionariedade em sentido próprio. A exigên-

cia legal de não regulamentar para além do necessário permite que haja controle 

externo sobre os atos regulatórios.

O controle, contudo, deve se dar sobre o procedimento da regulação. Se 

a Administração atender todos os requisitos necessários para produção válida de 

norma regulatória, tendo promovido e discutido os estudos necessários a com-

provar a adequação da regulação, milita em favor do regulador a presunção de 

legalidade do seu ato. O controle deve ser deferente às opções da Administração, 

mesmo sendo possível o controle externo.

Casos em que as normas e procedimentos necessários à produção da regu-

lação não foram observados podem ser controlados, assim como casos em que as 

justificativas apresentadas não são suficientes ou idôneas para justificar a restrição.
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INTRODUÇÃO

 Bons agouros surgem com a aprovação da chamada Medida Provisória 

da Liberdade Econômica pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente 

da República e convertendo-se na Lei n.º 13.874, de 20 de setembro de 2019. 

Efetiva esperança há que tal medida possa contribuir de forma consistente para 

a promoção de melhorias no ambiente de negócio do País, de modo a facilitar o 

crescimento e mesmo o desenvolvimento econômico.

 De fato, sobretudo em um momento em que o País busca sair de uma das 

maiores crises econômicas já experimentadas, em um contexto de baixo cresci-

mento econômico e até mesmo receio de estagnação, com sinais de recuperação 

econômica mais lenta do que o esperado e elevadas taxas de desemprego, o ex-

cesso de burocracia e regulação representam altos custos para se empreender e se 
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fazer circular riquezas, engessando a economia e mesmo constituindo desestímu-

lo para o empreendedor e, consequentemente, reitera-se, para o crescimento e o 

desenvolvimento econômico.

 Consultando estudos com base em dados objetivos, como a já consagrada 

publicação do Banco Mundial, Doing Business, onde se analisa a cada ano variá-

veis, inclusive normativas, que facilitam ou dificultam as atividades das empresas 

em cada economia, observando-se indicadores quantitativos sobre a regulação das 

atividades comerciais e sobre a proteção dos direitos de propriedade, os quais po-

dem ser comparados através de 190 (cento e noventa) economias do mundo, do 

Afeganistão ao Zimbábue, já estando na sua 16ª edição, constata-se que no Brasil 

ainda há muito o que se melhorar neste sentido, sendo que a Lei da Liberdade 

Econômica traz grandes expectativas para tal intento, inclusive como meio de 

sinalizar inequivocamente a busca por tais objetivos.

 No tocante, o cenário brasileiro requer, indiscutivelmente, a promoção de 

avanços e aperfeiçoamentos no que diz respeito à facilidade para a realização 

de negócios, como se pode constatar da observação dos índices que buscam justa-

mente mensurar tais aspectos nos mais diversos países, com pontuação que vai de 

0 a 100, no referido Estudo. De acordo com publicação, de 2019, a Nova Zelândia 

se encontra em primeiro lugar, perfazendo 86,59 pontos. Já Estados Unidos, Aus-

trália, Alemanha e França, por exemplo, perfazem 82,75 pontos; 80,13 pontos; 

78,9 pontos e 77,29 pontos, respectivamente. O Brasil, por sua vez, alcança ape-

nas 60,1 pontos, seguido de perto pela Argentina, que obtém apenas 58,8 pontos. 

Por último, para ilustrar, encontra-se a Somália, com ínfimos 20,4 pontos. Ain-

da, diversos outros reveladores indicadores podem ser facilmente encontrados 

na referida Publicação, inclusive a relação completa do índice acima apontado,1 
1  Banco Mundial. Doing Business, 2019. Disponível em: https://portugues.doingbusiness.org/pt/
reports/global-reports/doing-business-2019>. Acesso em: 15 set. 2019.  

https://portugues.doingbusiness.org/pt/reports/global-reports/doing-business-2019
https://portugues.doingbusiness.org/pt/reports/global-reports/doing-business-2019
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evidenciando inequivocamente a necessidade de mudanças no cenário de negócios 

no País.

 Nesse sentido, uma das hipóteses suscitadas, sobretudo com base na Aná-

lise Econômica do Direito, é que quanto mais elevados são os custos de transação, 

mais difícil é empreender, seja para produzir ou mesmo ofertar serviços, com-

prometendo, assim, a performance econômica. Portanto, os elevados custos de 

transação observados no Brasil prejudicam o funcionamento do sistema de mer-

cado, tornando os mercados menos eficientes do ponto de vista econômico, seja 

reduzindo os excedentes econômicos, seja mesmo, na margem, inviabilizando o 

exercício de algumas atividades econômicas.

 Portanto, a baixa eficiência econômica no Brasil poderia, pelo menos em 

boa medida, ser explicada pelos elevados custos de transação observados. E, mais, 

tal entendimento também se insere na compreensão de que o sistema jurídico 

pode conformar mecanismo de incentivos responsável por estimular ou mesmo 

desestimular o empreendedorismo, a produção de bens, a prestação de serviços e 

a realização de transações econômicas e, dessa forma, o crescimento e mesmo o 

desenvolvimento econômico.

 Ademais, importante considerar que o Direito, ao conformar as institui-

ções, entre elas inclusive as estruturas dos mercados, pode aumentar ou mesmo 

reduzir os custos de transação, evidenciando que o Direito é fundamental para o 

desenvolvimento econômico. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica vai 

justamente no sentido da busca da melhoria do ambiente de negócios, sobretudo 

por meio da redução dos custos de transação.

 Exatamente nessa linha, a previsão do fim da autorização prévia para ati-

vidades de baixo risco, bem como a fixação de prazo e a aprovação tácita para 
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atividades econômicas que dependam de autorização de autoridade pública, pre-

vistas nos incisos I e IX, respectivamente, do artigo 3º da referida Norma.2

 Tal objetivo é evidente, qual seja, reduzirem-se os custos de transação, 

tornando-se claro por demais inclusive pelos próprios termos que foram utili-

zados para a elaboração da indigitada medida normativa, evidenciando também 

que os seus idealizadores conheciam claramente a temática, pelo que, inclusive, 

deixaram clara tal marca, no Capítulo III, ao tratar das Garantias de Livre Inicia-

tiva, especificamente no Artigo 4ª, inciso V, ao assim expressamente registrar, in 

verbis:

Art. 4º É dever da administração pública e das demais entidades 

que se vinculam a esta Lei, no exercício de regulamentação de 

norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta Lei 

versa, exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita 

em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, in-

devidamente:

[...]

V - aumentar os custos de transação sem demonstração de 

benefícios;

[...].

Emp

2  Nos termos legais: “Art. 3º  São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essen-
ciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:
I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade 
privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da 
atividade econômica;
[...]
IX - ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica que se 
sujeitam ao disposto nesta Lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o 
particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para a análise de seu 
pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação 
tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei;
[...].”



M E N O S  E S T A D O  |  90   |  M A I S  B R A S I L

 Dessa forma, para bem compreender a temática, o que inclusive pode 

contribuir para a melhor aplicação da indigitada medida legislativa, importante é 

avançarmos na análise da temática dos custos de transação. Contudo, importante 

é antes, ainda que sucintamente, entender no que consiste o sistema de mercado 

e as demais categorias a ele inerentes, que é o que faremos a seguir.

SISTEMA DE MERCADO E OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

 Nesse ponto, importante esclarecer três conceitos que estão umbilical-

mente ligados aos custos de transação, quais sejam: sistema de mercado, mercado 

ou mercados e mecanismo de mercado, inclusive para fins de acordo semântico 

em relação às categorias aqui utilizadas.

 Inicialmente, no que tange ao referido sistema de mercado (ou econo-

mia de mercado), ainda que de forma sucinta, importa dizer é uma forma de 

alocação de ativos, considerando que os bens, especialmente em uma realidade 

de escassez e restrição orçamentária, devem observar algum modo de alocação. 

Portanto, o sistema de mercado se constitui em uma das possíveis formas ou 

modos de alocação de ativos (bens e interesses), que, na hipótese em apreço, 

dá-se por meio de interações e trocas voluntárias, sendo protegida a proprie-

dade privada, a livre iniciativa e o trabalho livre, isto é, promovendo-se trocas 

voluntárias nos mercados, valendo-se, para tanto, do funcionamento do meca-

nismo de mercado, diferentemente do que ocorre nas economias de estado ou 

planificadas, onde a produção e distribuição econômica é dirigida pelo Estado 

ou por um ente centralizado.

 Vale dizer, assim, que sistema ou economia de mercado é a forma de 

alocação de recursos que se vale dos mercados e, por conseguinte, do mecanis-

mo de mercado, para promover as trocas voluntárias, ou seja, “[...] uma eco-
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nomia na qual as decisões das famílias e empresas que interagem nos mercados 

alocam os recursos econômicos [...].”3

 Já o mercado, por sua vez:

[...] pode ser entendido como o local, teórico ou não, do encon-

tro regular entre compradores e vendedores de uma determi-

nada economia. Concretamente, ele é formado pelo conjunto 

de instituições em que são realizadas as transações comerciais 

(feiras, lojas, Bolsas de valores ou de Mercadorias etc.). Ele se 

expressa, entretanto, sobretudo na maneira como se organizam 

as trocas realizadas em determinado universo por indivíduos, 

empresas e governo. A formação e o desenvolvimento de um 

mercado pressupõem a existência de um excedente econômico 

intercambiável e, portanto, de certo grau de divisão e especial-

ização do trabalho. Historicamente, isso ocorre nas cidades eu-

ropeias no final da Idade Média. Com a formação regular de um 

excedente, a antiga economia natural ou de subsistência passa a 

ser substituída por um mecanismo de mercado, que é formado 

basicamente pela oferta de bens e serviços e pela demanda (ou 

procura) desses bens e serviços. Da interação desses elementos 

surge um sistema de preços que vai orientar a economia no 

sentido do aumento ou da redução da produção.4

 Em outros termos, o mercado (ou mercados, se consideradas de modo 

segmentado as diversas parcelas de ativos mais ou menos específicos) consiste 

em “um grupo de compradores e vendedores que, por meio de suas reais ou po-

tenciais interações, determinam o preço de um produto ou de um conjunto de 

produtos”.5 

3  HUBBARD, R. Glenn; O`BRIEN, Anthony Patrick. Introdução à Economia. Tradução Christia-
ne de Brito Andrei, Cristina Bazán e Rodrigo Sardenberg. 2. ed. atual. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 1130.
4  HUBBARD, R. Glenn; O`BRIEN, Anthony Patrick. Introdução à Economia. Tradução Chris-
tiane de Brito Andrei, Cristina Bazán e Rodrigo Sardenberg. 2. ed. atual. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 
378-379.
5  PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. 6. ed. Tradução Eleutério Prado 
e Thelma Guimarães. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. p. 7. 
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Por conseguinte, é importante compreender que os mercados consti-

tuem locais físicos ou mesmo virtuais, aliás, cada vez mais virtuais, sobretudo 

diante das inovações tecnológicas, onde potenciais compradores e vendedores 

se aproximam/encontram, a fim de potencial ou efetivamente realizarem tro-

cas (transações/operações econômicas) e, assim, alcançarem níveis mais eleva-

dos de satisfação.

Importante esclarecer que sistema de mercado não se confunde com 

mercado (ou mercados), o qual, por sua vez, é a instituição social que justa-

mente se vale desse modus operandi que caracteriza o sistema de mercado, 

isto é, o mecanismo de mercado, para promover a alocação de bens entre os 

agentes econômicos.

É comum se referir genericamente ao mercado, enquanto instituição 

social, que se vale justamente do sistema de mercado. Todavia, existem diversos 

mercados, tanto quantos forem os setores da economia, como, por exemplo, o 

mercado financeiro lato sensu e, dentro dele, o mercado de crédito, o mercado 

de capitais, o mercado monetário, o mercado de câmbio; entre outros mercados, 

como o imobiliário, o de automóveis, entre incontáveis outros. 

Por fim, o mecanismo de mercado, dizendo-se de forma deveras sucinta, 

é a lógica de funcionamento que é peculiar aos mercados e, por conseguinte, ao 

sistema de mercado, na qual os indivíduos avaliam os interesses (ou recursos) de 

que dispõem e aqueles que pretendem adquirir, realizando intercâmbios quando 

percebem vantagens em trocar aquilo que possuem por aquilo que é possuído pela 

contraparte, a fim de galgarem níveis mais elevados de satisfação, isto é, quando 

as taxas marginais de substituição dos indivíduos contratantes forem diferentes, 

havendo, portanto, obtenção de vantagens mútuas com a troca. 
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 Natural concluir que o mecanismo de mercado, no mais das vezes, opera 

por meio dos preços, de modo a compatibilizar interesses antagônicos e formar 

as escalas ordinais de valoração no âmbito dos mercados. Conforme Pindyck e 

Rubinfeld, o mecanismo de mercado é a tendência “dos preços a se modificarem 

num mercado livre até que haja balanceamento do mercado”.6

 Portanto, é possível concluir que mecanismo de mercado é a lógica de 

funcionamento (modus operandi) que é peculiar ao sistema de mercado e, por-

tanto, operada nos mercados, na qual os indivíduos avaliam os bens de que dis-

põem e aqueles que pretendem adquirir, realizando intercâmbios quando per-

cebem vantagens em trocar aquilo que possuem por aquilo que é possuído pela 

contraparte, a fim de galgarem níveis mais elevados de satisfação, tangenciando-

-se, portanto, curvas de satisfação mais elevadas, devido a obtenção de vantagens 

mútuas com as trocas.

 Como já mencionado, o mecanismo de mercado, no mais das vezes, ope-

ra por meio dos preços (mecanismo de preços), de modo a compatibilizar interes-

ses antagônicos e formar escalas ordinais de valoração no âmbito dos mercados. 

Isto é, quando os agentes econômicos envolvidos possuem taxas marginais de 

substituição diferentes. No entender dos economistas, ao se alcançar curvas de 

indiferença mais elevadas, ou seja, mais distantes do eixo, é obtida maior utilidade 

(satisfação). 

Portanto, podemos compreender que existem três categorias distintas, 

quais sejam: sistema de mercado, que é forma de alocação de ativos, bens ou inte-

resses; mercado ou mercados, que são locais físicos ou virtuais onde se encontram 

potenciais vendedores e compradores; bem como, por fim, temos o mecanismo 

6  PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. 6. ed. Tradução Eleutério Prado 
e Thelma Guimarães. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. p. 598.
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de mercado, que é a lógica de funcionamento ou o modus operandi por meio 

do qual operam os mercados dentro da forma de alocação de ativos própria dos 

sistemas de mercado.

Desde já, importante ressaltar que os custos de transação são um dos ele-

mentos que devem ser sopesados na ponderação entre custos versus benefícios, 

constituindo custos os quais, por conseguinte, representam fatores negativos ou 

desincentivos à realização das operações ou transações econômicas.

Conforme Ronald Coase buscou demonstrar em seu seminal artigo The 

Problem of Social Cost,7 na ausência de custos pela utilização do sistema de 

mercado, cada bem seria apropriado pelo indivíduo que mais o valorasse, ou 

seja, os recursos seriam alocados onde possuíssem as suas mais eficientes des-

tinações, indicando, portanto, que a negociação privada, corolário dos prin-

cípios da autonomia privada e da liberdade contratual, conduziria a situações 

de eficiência. 

 Entretanto, a contrario sensu, permitiu inferir que os custos referen-

tes à utilização dos mercados podem não ser desprezíveis, ou melhor, devem ser 

considerados, sendo que, dependendo da magnitude dos mesmos, pode ocorrer 

que a negociação privada, por si só, não consiga promover as trocas mutuamente 

vantajosas ou potencialmente realizáveis, de modo a não conduzir a situações de 

eficiência. Nesse sentido, os custos pela utilização do mercado (custos de transa-

ção) podem dificultar ou mesmo impossibilitar a ocorrência destas trocas e, por 

conseguinte, o alcance de situações de eficiência e, consequentemente, do bem-

-estar social e mesmo individual.

 Assim sendo, mais uma vez é forçoso reconhecer que o sistema de mer-

cado, sem que haja a compreensão do fenômeno dos custos de transação, os quais 
7  Para maior aprofundamento, ver COASE, 1960.
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inclusive podem ser majorados ou minorados pela intervenção estatal, mesmo 

por meio de normatização, pode não levar a situações de eficiência, isto é, pode 

resultar em situações onde se esteja aquém das possibilidades de efetivo aproveita-

mento,8 ou seja, sem se exaurirem as capacidades correspondentes às circunstân-

cias verificadas. E, neste ponto, é o Direito, mais uma vez, que poder atuar para 

trazer maior eficiência a esses contextos, não de modo a indicar o quê ou de quê 

forma os indivíduos deveriam querer ou mesmo como possuir os bens ou recur-

sos que lhes tocam e interessam, mas sim proporcionando um cenário onde os 

mercados, entendidos aqui como produtos sociais, possam funcionar da melhor 

forma possível, a fim de que os indivíduos consigam realizar e exaurir todas as 

trocas que lhes sejam mutuamente vantajosas, superando-se as falhas de mercado 

e, entre elas, os custos de transação.

 Dessa forma, considerando-se os custos de transação como sendo uma 

das espécies das falhas de mercado, ainda que entendidos como subproduto de ou-

tras das falhas de mercado existentes, é imprescindível para o estudo do Direito, e 

aqui mais especificamente para a compreensão do contexto ao qual se insere a Lei 

de Liberdade Econômica, que se tenha adequada compreensão da sua existência, 

do seu alcance e das consequências dessa inegável realidade, vez que se encontra 

presente em quase todos os contextos de negociação e intercâmbio que se estabe-

lecem entre os indivíduos e agentes econômicos de modo geral.

 Portanto, os custos de transação não podem deixar de ser ponderados 

quando se pretenda analisar situações que envolvam relações de intercâmbio e, 

consequentemente, relações contratuais; ao contrário do que outrora ocorreu, 

não propriamente por negligenciamento, mas devido, sobretudo, pela ausência 

de identificação específica e estruturação da temática ora sob foco, sob pena de se 

8  Situações de equilíbrio ineficiente. 
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proceder-se a análises incompletas e mesmo irreais dos fenômenos econômicos e 

dos cenários onde os mesmos ocorrem. 

 Sem a sua admissão e ponderação, torna-se tormentoso e quiçá mesmo 

impossível promover melhorias nesse campo, e é por isso que aqui se ocupa-

rá de analisar o problema dos custos de transação, assim como apontar como e 

por quais canais o Direito pode buscar afastar e diminuir os seus efeitos nocivos. 

Ou seja, conforme aqui se objetiva demonstrar, o direito pode servir para, entre 

outros objetivos, facilitar e lubrificar o funcionamento do sistema de mercado, 

corrigindo as denominadas falhas de mercado e, entre elas, os indigitados custos 

de transação.

CONCEITO DE CUSTOS DE TRANSAÇÃO

A concepção da ideia da existência de custos de transação já podia ser iden-

tificada no trabalho do economista John Rogers Commons, pertencente à Escola 

Institucionalista, intitulado Institutional Economics, de 1931, como se observa 

da seguinte passagem, in verbis: 

These individual actions are really trans-actions instead of ei-

ther individual behavior or the “exchange” of commodities. It 

is this shift from commodities and individuals to transactions 

and working rules of collective action that marks the transi-

tion from the classical and hedonic schools to the institutional 

schools of economic thinking. The shift is a change in the ulti-

mate unit of economic investigation. The classic and hedonic 

economists, with their communistic and anarchistic offshoots, 

founded their theories on the relation of man to nature, but 

institutionalism is a relation of man to man. The smallest unit 

of the classic economists was a commodity produced by labor. 

The smallest unit of the hedonic economists was the same or 

similar commodity enjoyed by ultimate consumers. One was 
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the objective side, the other the subjective side, of the same 

relation between the individual and the forces of nature. The 

outcome, in either case, was the materialistic metaphor of an 

automatic equilibrium, analogous to the waves of the ocean, 

but personified as “seeking their level.” But the smallest unit 

of the institutional economists is a unit of activity -- a transac-

tion, with its participants. Transactions intervene between the 

labor of the classic economists and the pleasures of the hedonic 

economists, simply because it is society that controls access to 

the forces of nature, and transactions are, not the “exchange of 

commodities,” but the alienation and acquisition, between indi-

viduals, of the rights of property and liberty created by society, 

which must therefore be negotiated between the parties con-

cerned before labor can produce, or consumers can consume, 

or commodities be physically exchanged.9

 Outrossim, importante ressaltar que comumente se imagina que Coase 

tenha cunhado o termo Custos de Transação, utilizando-o para desenvolver um 

quadro teórico destinado a prever quando determinadas tarefas econômicas se-

riam realizadas internamente pelas empresas e quando seriam realizadas no âm-

bito dos mercados.10 No entanto, o termo é ausente dos seus primeiros trabalhos 

até os anos 1970. Contudo, enquanto não utilizava o termo específico, Coase 

discutia os “custos de utilização do mecanismo de preços” em seu artigo de 1937, 

“The Nature of the Firm”,11 no qual primeiramente abordou o conceito de 

custos de transação, para então, em seu trabalho mais notório, “The Problem of 

Social Cost”,12 referir-se aos mesmos como “custos de transações de mercado”. 

 A expressão específica “custos de transação” pode ser encontrada na lite-

9  COMMONS, R. John. Institutional Economics. American Economic Review, v. 21, p. 648-657, 
1931.
10  KLAES, M. History of transaction costs. In: THE NEW Palgrave Dictionary of Economics. 2. ed. 
[s.l.]: [s.n.], 2008.
11  COASE, 1937. 
12  COASE, 1960.

http://en.wikipedia.org/wiki/John_R._Commons
http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Palgrave_Dictionary_of_Economics
http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Coase
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ratura de Economia Monetária da década de 1950, sendo que, todavia, não parece 

ter sido conscientemente criada por qualquer autor em particular.13 De qualquer 

forma, indiscutivelmente, a idéia de custos de transações se tornou mais conheci-

da através do trabalho do Economista Oliver Eaton Williamson,14 intitulado justa-

mente Custos de Transação. 

 Hodiernamente, a economia dos custos de transação é utilizada para ex-

plicar uma série de elementos e aspectos que dificultam a circulação de riqueza 

entre os agentes econômicos. Muitas vezes, tal tarefa envolve considerar como 

transações não só os casos mais evidentes de transações econômicas, onde existe 

efetiva circulacão de riquezas, mas também as hipóteses concernentes a outras 

espécies mais coloquiais de interação, incluindo as relações pessoais. 

 Na literatura, encontra-se a utilização da expressão custos de transação 

com diferentes níveis de abrangência. Steven Ng-Sheong Cheung15 definiu am-

plamente os custos de transação como quaisquer custos que não são concebíveis 

em uma “economia de Robinson Crusoé”; em outras palavras, todos os custos 

que surgem devido à existência de instituições, entre elas, do próprio sistema de 

mercado, incluindo-se aqueles custos que se verificam no interior das empresas 

privadas. Para Cheung, os custos de transação também podem ser chamados de 

“custos institucionais”.16

 Nesse sentido, as investigações realizadas buscam identificar quais são os 

13  KISSELL, Robert; GLANTZ, Morton. Optimal Trading Strategies. AMACOM, 2003. p. 1-23.
14  Oliver Eaton Williamson, economista estadunidense que se notabilizou pelos seus trabalhos referentes aos 
custos de transação e a teoria da firma. Foi agraciado com o Prêmio Nobel de Economia em 2009, conjuntamente com 
Elinor Ostrom, pela análise da governança econômica, especialmente sobre os limites da firma. Leciona na Universidade 
da Califórnia, em Berkeley.
15  Steven Ng-Sheong Cheung é um economista nascido em Hong Kong, com formação e atuação principal nos 
EUA, tendo sido um dos primeiros a introduzir, na China, conceitos da Escola de Chicago, especialmente da Teoria dos 
Preços. Seus trabalhos focaram-se, principalmente, na temática dos custos de transação e nos direitos de propriedade, 
seguindo a abordagem da Nova Economia Institucional.
16  CHEUNG, Steven N. S. Economic organization and transaction costs. In: THE NEW Palgrave 
Dictionary of Economics. [s.l.]: [s.n.], 1987. v. 2, p. 55-58 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Kissell&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Custos_de_transa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_firma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_de_Ci%C3%AAncias_Econ%C3%B3micas_em_Mem%C3%B3ria_de_Alfred_Nobel
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_da_Calif%C3%B3rnia_em_Berkeley
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_da_Calif%C3%B3rnia_em_Berkeley
http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Palgrave_Dictionary_of_Economics
http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Palgrave_Dictionary_of_Economics
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tipos de instituições, no que concerne à forma de estruturação dos mercados, das 

empresas e dos agentes econômicos, estatais e políticos de modo geral, inclusive 

quanto aos seus processos internos, que podem minimizar os custos de transação 

derivados da produção e distribuição de bens e serviços, facilitando a circulação 

de riquezas. Essa abordagem é frequentemente chamada de Nova Economia Insti-

tucional.

 Porém, a franca maioria dos economistas restringe a definição para ex-

cluir os custos internos das organizações.17 A mais moderna definição, paralela à 

concepção original de Coase, compreende os custos de transação como os  custos 

incorridos pela utilização do mecanismo de preços, como uma espécie de taxa 

pela utilização do sistema de mercado.

 Assim, sucintamente, podem-se definir os custos de transação como 

aqueles custos que se incorre para que sejam realizados os intercâmbios de inte-

resses e, no que aqui é mais pertinente, para a utilização do sistema de mercado, 

sendo que, importa esclarecer, não correspondem aos valores atinentes aos inte-

resses negociados. Em outras palavras, é o custo de se participar do mercado, não 

estando incluídos aí os custos referentes aos bens em si transacionados. Ou seja, 

são todos aqueles custos que estão acima e além dos interesses (bens e serviços) 

efetivamente transacionados. 

 Nessa esteira, desde já importa ponderar que ainda que se objetive a re-

dução dos custos de transação, é muito provável que pelo menos parcela desses 

custos não poderá ser afastada, porquanto tais custos são da essência do sistema de 

mercado, como são aqueles concernentes, sobremaneira, à negociação. Todavia, 

todos aqueles custos que se enquadram sob a rubrica de custos de transação e que 

17  DEMSETZ, Harold. Ownership and the Externality Problem. In: ANDERSON, T. L.; MC-
CHESNEY, F. S. (Ed.). Property Rights: cooperation, conflict, and law. Princeton, N.J.: Princeton Universi-
ty, 2003.
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podem ser evitados, isto é, que consubstanciam desperdícios de recursos, oriun-

dos de fricções ou ruídos que ocorrem no sistema de mercado, frutos de arestas 

passíveis de extirpação, podem e devem ser afastados, e aqui se sustenta deva ser 

por meio do direito contratual e das demais normas jurídicas que lhes são afins, 

que são os instrumentos próprios para tanto.

 Por conseguinte, necessário compreender que os custos de transação até 

mesmo poderão impedir a ocorrência da negociação privada, quando forem tão 

elevados que se revelem maiores que os próprios benefícios oriundos das trocas. 

Aliás, importa lembrar que não é só a existência e a dimensão dos custos de tran-

sação que poderá desestimular os agentes econômicos a negociar, mas também a 

impossibilidade de suas identificações e mensurações, o que, vale dizer, está inti-

mamente ligada à questão da segurança jurídica, vez que os agentes econômicos, 

incapazes de dimensionar ao certo as magnitudes dos seus retornos esperados, 

sequer os riscos envolvidos (o que depende do conhecimento dos custos efetivos 

e potenciais), restarão desestimulados a realizar contratos, especialmente no que 

diz respeito a investimentos. De qualquer modo, a tendência é que quanto mais 

altos forem os custos de transação, menor será o número de transações e contra-

tos estabelecidos, sendo que, na margem, os custos demasiadamente elevados, 

poderão mesmo inviabilizar as suas realizações.  

Assim, as contratações somente ocorrerão se os agentes econômicos envolvidos 

identificarem como vantajosa a realização das trocas. Para tanto, realizarão, ainda que 

não com toda a precisão e acurácia técnica, cálculos estimativos de custo-benefício, 

sendo que os custos de transação, por sua vez, acrescem o passivo dessa equação, ainda 

que dita parcela de recursos não seja apropriada por nenhum dos integrantes das res-

pectivas relações contratuais; o que, aliás, significa que se consubstanciam em perdas 

ou transbordamentos, vez que não se constituem em benefícios para os contratantes.
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DETERMINANTES DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

 Conforme sustenta Oliver Eaton Williamson,18 os determinantes dos 

custos de transação são i) a especificidade, ii) a freqüência, iii) a incerteza, iv) a ra-

cionalidade limitada e o v) comportamento oportunista. Entretanto, mandatório 

esclarecer que este rol de determinantes parece ser tão somente exemplificativo, 

porquanto existem diversas outras causas que podem originá-los.

 Nesse sentido, importa dizer que a especificidade se refere ao grau de 

diferenciação tanto do interesse em si envolvido (normalmente, bem ou serviço), 

quanto, insofismavelmente, há que se reconhecer, da própria relação contratual 

em si. Ou seja, depende de quanto todos os elementos contratuais (o complexo 

contratual, incluindo o interesse transacionado e o respectivo instrumento con-

tratual19 que lhe reveste) se diferenciam dos demais, sendo que, quanto mais mais 

específicos forem (o interesse transacionado e o respectivo instrumento contra-

tual), maiores serão os custos de transação envolvidos. 

 Inversamente, vale dizer, quanto mais rotineiro (e, portanto, conhecido) 

for o interesse transacionado, assim como padronizado o respectivo instrumento 

contratual, supõe-se que menores serão os custos de transação esperados.   

 A freqüência, por sua vez, diz respeito à circunstância do tipo de transação 

envolvida se repetir em maior ou menor número. Supõe-se que transações que se 

repetem com maior freqüência apresentem menores custos de transação, uma vez 

que após exauridos os custos de aprendizagem – de acordo com a curva de apren-

dizagem específica para cada caso – tais despesas não mais se farão necessárias, até 

mesmo porque muitos dos custos, uma vez incorridos, podem ser reaproveitados. 

18  Williamson, Oliver E. The Economics of Organization: the transaction cost approach. The American Journal 
of Sociology, v. 87, n. 3, p. 548-577, 1981. Disponível em: <http://glenn.osu.edu/faculty/brown/home/Org%20The-
ory/Readings/Williamson1981.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2012.
19  O que não pode ser confundido com o contrato. 

http://glenn.osu.edu/faculty/brown/home/Org%20Theory/Readings/Williamson1981.pdf
http://glenn.osu.edu/faculty/brown/home/Org%20Theory/Readings/Williamson1981.pdf
http://glenn.osu.edu/faculty/brown/home/Org%20Theory/Readings/Williamson1981.pdf
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 Já a incerteza concerne ao grau de previsibilidade dos desdobramentos e 

das contingências que podem surgir como consequência e na própria transação, 

porquanto, quanto maiores forem as possibilidades de intercorrências e maior o 

número de resultados possíveis, bem como quanto mais imprevisíveis (maior dis-

persão) e, dessa forma, mais difícil a sua mensuração probabilística, maiores serão 

os custos de transação destinados à enfrentar tais realidades.

 A racionalidade limitada, por seu turno, implica no surgimento de custos 

de transação à medida em que os agentes econômicos não conseguem prever to-

dos os possíveis desdobramentos, assim como inferir todas as varíaveis que estão 

em jogo, o que faz com que seja necessária a tomada de medidas para combater 

os problemas daí decorrentes, muitas vezes, inclusive, quando já em curso uma 

relação contratual, como, por exemplo, nas situações em que se exigem renego-

ciações, com o objetivo de que o contrato não se extingua. 

 Diferencia-se da incerteza na medida em que a racionalidade limitada se 

refere propriamente à impossibilidade de se preverem todos os eventuais resulta-

dos e as intercorrências contratuais, enquanto que a incerteza se refere ao grau de 

dificuldade (dispersão) de se realizarem as possíveis previsões.      

 O comportamento oportunista - que também está intimamente relaciona-

do à temática da informação assimétrica - diz respeito à possibilidade de uma das 

partes contratantes apresentar comportamento lesivo à parte adversa, a fim de ob-

ter benefícios. Dessa forma, também revela-se necessária a tomada de medidas para 

impedir, tanto quanto possível, a ocorrência dessas espécies de situações, como que 

por meio da imposição de salvaguardas e a exigência de colaterias (garantias).

 Contudo, vale dizer que muitos dos determinantes acima citados se so-

brepõem e mesmo se confundem. Ademais, com também já salientado, muitos 



M E N O S  E S T A D O  |  103   |  M A I S  B R A S I L

dos custos de transação se originam das demais falhas de mercado, como, princi-

palmente, em razão da assimetria informacional existente entre os contratantes.      

CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

 Muito embora a terminologia adotada possa diferir, a literatura a respeito 

do tema classifica os custos de transação, basicamente, em três espécies, a saber: 

a) Custos de Pesquisa, b) Custos de Negociação e c) Custos de Monitoramento e 

Implementação, os quais serão vistos individualmente a seguir.20

Custos de Pesquisa (Search and Information Costs)

 Referem-se aos gastos ou investimentos realizados para se encontrar os 

bens ou serviços almejados, assim como identificar aqueles agentes econômi-

cos que estejam dispostos a transacioná-los, o que abrange os custos atinentes às 

pesquisas empreendidas para se identificar (localizar, investigar e comparar) as 

melhores alternativas disponíveis, como melhor qualidade, preço, especificações, 

além das demais possíveis variáveis a incidirem no caso específico. 

Custos de Negociação (Bargain Costs)

 São os custos despendidos para se obter um acordo aceitável para am-

bas as partes contratantes, a fim de que se efetive a contratação. Desse modo, 

incluem-se aqui os custos para a elaboração de um instrumento contratual que 

seja igualmente admitido por ambos os contratantes. Em mercados de ativos, os 

custos de transação representam a função da distância entre a oferta e a aceitação, 

20  Oportuno mencionar a classificação, também aplicável às demais falhas de mercado, que esta-
belece duas grandes categorias, isto é, as falhas de mercado exógenas e as falhas de mercado endógenas. As 
primeiras seriam aquelas que se originam em razão das limitações que são inerentes à própria materialidade 
do sistema mercado, por força das relações fáticas que o compõem, antes de qualquer jurisdicialização dos 
fenômenos em questão. Já as falhas de mercado endógenas, por sua vez, surgem como decorrência da jurisdi-
cialização da materialidade, isto é, do estabelecimento dos ordenamentos jurídico que são criados justamente 
para estruturar e enfrentar tais realidades, mas que podem também criar ou mesmo agravar as falhas de mer-
cado já existentes, como ocorre, sobremodo, no que tange aos custos de transação.
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a qual, em havendo a efetiva contratação, resta absorvida pelos contratantes e, no 

caso de potenciais contratatações que não se efetivam, revelam-se insuperados; 

sendo que, como já salientado, dependendo das suas magnitudes, podem, por si 

só, constituirem-se em obstáculos intransponíveis para a realização de contratos.21  

Custos de Monitoramento e Implementação (Policing and Enforce-

ment Costs)

 São os custos incorridos para se monitorar o cumprimento contratual, 

bem como os custos destinados, quando necessários, para se promover à execuçao 

forçada (enforcement) da avença e dos demais consectários contratuais, o que 

abarca os gastos necessários para a tomada das medidas apropriadas, o que inclui, 

por exemplo, os custos institucionais de solução de conflitos, como da utilização 

do sistema judicial ou arbitral.

 Inolvidável mencionar que sob esta rubrica também estão incluídos os 

custos para que a transação efetivamente se realize (a realidade fática subjacente 

ao contrato), ou seja, para que os interesses transacionados sejam transferidos de 

quem os detém, na posicão inicial do contrato, para os destinários da posição final 

do contrato.   

CUSTOS DE TRANSAÇÃO E OS CONTRATOS

 Em que pese seja através da negociação privada que os indivíduos pos-

sam, em regra, maximizar as suas utilidades, na busca de níveis mais elevados de  

bem-estar,22 é certo, entretanto, que toda a negociação envolve custos, o que 

implica perquirir sobre a adequada medida de negociação, de forma a otimizar a 
21  Cumpre anotar que a realização de uma transação economicamente viável está condicionada ao 
fato de que os retornos esperados devem, no mínimo, suplantar os custos de transação existentes. 
22  Segundo COOTER; ULEN, 2010, Cap. 6. Os acordos alcançados sob custos de transação nulos 
esgotam o excedente resultante da cooperação, como exige a eficiência. Para maior aprofundamento, ver 
COASE, 1960.
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eficiência alocativa dos recursos e maximizar os excedentes econômicos. 

 Dessa forma, a elaboração e a execução de um contrato tendem a se tor-

narem mais dispendiosas quanto mais extensos forem os riscos que se pretendam 

recobrir, assim como quanto mais amplo e mais detalhado for o panorama das 

contingências. Por outro lado, quanto menor o número das condições que exijam 

negociação, tanto menos custoso será o processo contratual. 

 No mesmo sentido, considerando que a passagem do tempo durante a 

relação contratual, em grande parte das vezes, altera substancialmente as circuns-

tâncias nas quais as partes se encontram, as previsões contratuais – ainda que 

eficientes quando da formulação dos instrumentos pactuais – tendem a se torna-

rem ineficientes, o que recomenda a adoção de normas legais conformadoras de 

marco jurídico ensejador de eficiência, desde que uniforme e previsível.     

 Aliás, há que se ressaltar também, que é justamente o detalhamento exa-

cerbado das previsões contratuais que, muitas vezes, justamente subsidiam o com-

portamento oportunista das partes as quais pretendem justificar o rompimento 

das relações contratuais que não mais lhe sejam vantajosas; na maior parte dos 

casos em nítido detrimento dos interesses da parte adversa.

 Assim sendo, libertando as partes da custosa e desestimulante tarefa de 

buscar prever as incontáveis hipóteses de ocorrência de incidentes passíveis de 

instaurar crise no processo contratual, ressalte-se, sejam elas passíveis ou não de 

previsão, os contratantes terão mais recursos para destinarem aos elementos es-

senciais do contrato, como definição do objeto, preço e forma de pagamento.

 Portanto, nesse tocante, tanto as normas imperativas quanto, sobremodo, 

as normas supletivas de direito contratual podem economizar recursos para as 

partes contratantes e otimizar a alocação de investimentos, por meio do forneci-
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mento de condições eficientes para conformar os contratos, assim como preen-

cher ou integrar as lacunas existentes.

Normas Contratuais Imperativas e Supletivas e Eficiência Ex Ante e Ex Post

 Como salientado, é através da negociação privada que se espera que os 

agentes econômicos possam maximizar as suas utilidades por meio da obtenção 

dos excedentes provenientes da cooperação. Contudo, o processo negocial envol-

ve custos (v. g., pecuniários, temporais e de oportunidade), os quais tendem a se 

tornarem mais relevantes quanto maior for a complexidade das tratativas envolvi-

das para a formação do contrato.

 A existência dos custos negociais reduzem os benefícios obtidos pelas 

partes através da execução do contrato, porquanto implicam no consumo de 

recursos. Outrossim, a existência destas espécies de custos, verificados ex ante, 

muitas vezes se constituem em fatores inibitórios ao comportamento coopera-

tivo dos agentes econômicos, servindo de incentivos negativos à formação dos 

contratos. 

 Outrossim, importa considerar que os custos de negociação se consubs-

tanciam em desincentivos à contratação, na medida em que se avolumam, o que 

permite supor que a diminuição dos mesmos poderá contribuir para o incremen-

to das trocas e, portanto, para o crescimento econômico, tanto no âmbito indivi-

dual, como agregado.

 Não obstante, a assimetria informacional existente entre as partes ne-

gociantes também se revela, em muitos casos, fator desestimulante à pactuação, 

porquanto os indivíduos não conhecem precisamente os desdobramentos e as 

consequências contratuais específicas que efetivamente se desenrolarão durante 

eventual crise do processo obrigacional, tornando necessário que recursos sejam 
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investidos para que se busque prever, bem como estabelecer mecanismos capazes 

de enfrentar as contingências contratuais, implicando, portanto, no surgimento 

de custos de transação. 

 Neste sentido, oportuno citar as palavras de Lewis Koernhauser, in verbis:

Si la negociación no tuviera costo alguno, las partes diseñarían 

contratos completos que definieran los términos de cum-

plimiento bajo todas las contingencias posibles. En realidad, 

tanto el diseño como la negociación de un contrato son costo-

sos y estos costos influyen en la elección de las contingencias 

que el acuerdo contempla explícitamente. Es claro que partes 

económicamente racionales diseñarán cláusulas que cubran las 

contingencias más importantes. La importancia de una con-

tingencia depende fundamentalmente del valor y del costo de 

cumplimiento y de la probabilidad de que se presente. En con-

secuencia, los costos de formular un contrato implican que los 

contratos que se firman son ‘incompletos’; es decir, las partes 

advertirán que el costo de incluir una cláusula para cada contin-

gencia excedería los beneficios de hacerlo.

Por lo tanto, el hecho de que los contratos sean inevitable-

mente ‘incompletos’ subyace a una función económica de la 

legislación contractual. Cuando no se contempla una contin-

gencia en el contrato y ella se presenta, una de las funciones 

más importantes del derecho contractual es llenar el vacío en 

el contrato con el término que las partes habrían elegido si 

hubiesen contemplado dicha contingencia. Por supuesto, si 

las partes saben que la ley impondría término parecidos a los 

que hubieran negociado para el caso de que se presentara una 

contingencia determinada, ellas podrían reducir sus costos de 

diseño del contrato omitiendo contemplar la contingencia. El 

criterio económico de la eficiencia identifica una serie de nor-

mas jurídicas deseables que minimizan los costos de todas las 

partes en cuanto al diseño y a la negociación del contrato.23

23  KORNHAUSER, Lewis. Derecho de los Contratos. In: SPECTOR, H. (Org.). Elementos de 
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Aliás, ainda que se admitisse a utópica ideia da possibilidade de completude 

dos contratos, verifica-se na realidade que o processo de negociação não consegue 

prever e explicitar, de modo exauriente, todos os aspectos relativos à enumeração 

das contingências suscetíveis de interferirem na onerosidade dos contratos, como, 

por exemplo, quanto à definição de standarts de cumprimento, de descumpri-

mento ou cumprimento defeituoso, tampouco quanto ao estabelecimento de um 

quadro preventivo e sancionatório, sendo que essas insuficiências ex ante ensejam 

a eclosão de conflitos durante a relação contratual. 

 Assim, os contratos incompletos nada mais são de que uma resposta prag-

mática a um contexto econômico e jurídico eivado de imperfeições e incertezas, 

muitas vezes, aliás, de forma consciente e voluntária, diante de cenários de infor-

mações incompletas e racionalidade limitada aos quais as partes estão, equilibrada 

ou desequilibradamente, inseridas.

 Pertinente é o entendimento de Fernando Araújo, in verbis:

Mas, com a rejeição de que todos os contratos são “implicita-

mente completos”, ou até de que o seja a maioria, impõe-se 

reconhecer que triunfou a tese “realista” que admite o inaca-

bamento no seio da Teoria do Contrato, e sugere até o pres-

suposto contrário de que a maioria dos contratos é “implicita-

mente incompleta”, uma inversão teórica que em larga medida 

justifica o súbito sucesso do tema das normas supletivas, el-

evadas de um papel anciliar de “normas integradoras” a um 

estatuto mais moderno de “normas (supletivas) maioritárias” 

(“majoritarian defaults”), regras que, consagrando os hábitos 

contratuais dominantes, dispensam a estipulação detalhada e 

facilitam as trocas.

Um triunfo previsível até no plano dos princípios, note-se: se 

é a inverificabilidade – a insusceptibilidade de invocação per-

análisis económico del derecho. Buenos Aires: Rubinzal, 2004. p. 115.
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ante um terceiro julgador – que, no modelo econômico, dita o 

inacabamento contratual, não é de se estranhar que os acordos 

contenham sempre uma margem dessa inverificabilidade – e 

preservando sempre a relevância do apoio da hetero-discipli-

na contratual, como forma de mitigar o inacabamento. E um 

triunfo com tonalidades conciliadoras, contudo, porque rapi-

damente se notou, do lado “consensualista”, que a proliferação 

“prêt-à-porter” de normas supletivas pode ter efeitos ambiv-

alentes, podendo limitar o papel do consenso mas também 

podendo ampliá-lo, bastando pensar que liberta atenção das 

partes para os recantos menos standartirizados e rotineiros da 

contratação.24

 Outrossim, em muitos casos as partes deixam lacunas nos contratos de 

forma intencional e estratégica. Em geral, as partes contratantes precisam optar 

entre alocar riscos ex ante e prejuízos ex post, sendo relevante a diferença de cus-

tos de transação que se verifica entre a alocação dos riscos (ex ante) e das perdas 

(ex post). 

Assim sendo, se as partes negociarem condições explícitas para alocar os 

riscos, certamente arcarão com custos de transação. Caso contrário, se elas deixa-

rem lacunas, arcarão com custos de transação com probabilidade positiva. 

Nesse tocante, os custos de transação25 esperados de uma lacuna no 

contrato são iguais à probabilidade de que os prejuízos se efetivem multi-

plicados pelos custos de suas alocações. Por conseguinte, as partes esperam 

economizar em termos de custos de transação se deixarem lacunas nos con-

tratos quando o custo efetivo da negociação de condições explícitas exceder 

o custo esperado do seu preenchimento, conforme a formulação abaixo 

apresentada.

24  ARAÚJO, Fernando. Teoria económica do contrato. Coimbra: Almedina, 2007, p. 76.
25  Quanto aos custos de transação, interessante é o clássico artigo de NORTH, 1992. 
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Minimização dos Custos de Transação dos Contratos

1 - Custo da Alocação de um Determinado Risco >26 Custo da Alocação do 
Determinado Prejuízo x Probabilidade do Determinado Prejuízo Ocorrer 
= Deixar Lacuna.

2 - Custo da Alocação de um Determinado Risco < Custo da Alocação do 
Determinado Prejuízo x Probabilidade do Prejuízo = Preencher Lacuna.

 Quanto ao tema, Cooter e Ulen (2010, p. 223) afirmam:

Os riscos remotos não justificam o custo da negociação e elab-

oração das condições para alocar esses riscos, ou uma lacuna 

deliberada pode ser deixada num contrato por razões psicológi-

cas, como, por exemplo, quando um casal promete casar e si-

lencia sobre a possibilidade de divórcio. 

 Não obstante, os julgadores precisam de regras para preencher as lacunas 

dos contratos, pelo que o direito contratual deve orientar de modo eficiente a 

atividade judicial (e, através da jurisdição, às partes e seus advogados). Nesse sen-

tido, importante atentar-se para o problema da inverificabilidade, e não só para a 

inobservabilidade, vez que para a Incomplete-Contract Theory, o mais relevante 

já não é a assimetria entre as partes, mas sim a assimetria informativa do terceiro 

julgador em face das partes – um problema de insuficiência judicial, ou arbitral, 

que em alguns casos será irresolúvel, mas que se acredita possa ser mitigado com 

recursos às normas supletivas.

 Diante do exposto, verifica-se que umas das mais importantes finali-

dades do direito contratual é minimizar os custos de transação dos contratos, 

o que se dá por meio das normas imperativas e, principalmente, através das 

normas supletivas, fornecendo-se condições e regulamentações supletivas efi-

26  Cumpre consignar que o sinal “>” representa “maior que”, sendo o sinal “<” representativo 
de “menor que”. Portanto, a leitura da primeira anotação seria a seguinte: Sendo o custo da alocação de 
um risco maior do que o custo da alocação do prejuízo multiplicado pela probabilidade do determinado 
prejuízo ocorrer, deixa-se a lacuna.  
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cientes.27 Aliás, avulta-se a importância das normas supletivas de direito contra-

tual, as quais podem economizar recursos para as partes contratantes e otimizar 

a alocação de investimentos, através do fornecimento de condições supletivas 

eficientes para preencher ou integrar as lacunas existentes nas disposições con-

tratuais das partes.28

 Ademais, impende também ressaltar a figura conceitual, mesmo que ain-

da utópica, que é o ponto ótimo de negociação, no qual é pretendida a alocação 

ótima de recursos. Nessa senda, conforme sustenta Fernando Araújo,29 avulta-se 

a vertente normativa da abordagem da Law and Economics, buscando a possibi-

lidade da obtenção de um ponto de complexidade ótima dos contratos e sobre o 

papel do Direito na promoção, ou no desencorajamento, de determinados níveis 

de complexidade.

 Nesse contexto, importante salientar o caráter de bem público que o 

direito contratual supletivo possui, atingindo não só àquelas partes diretamente 

envolvidas em situações de conflito ou demandas judiciais já estabelecidas, mas 

também a todos aqueles que estejam em situações análogas ou que potencial-

mente possam vir a assim se encontrar, vez que adaptam seus comportamentos às 

diretrizes legais existentes, isto é, dentro de um marco jurídico conformador dos 

contratos que pode se revelar tão importante quanto o processo negocial que se 

instaura entre as partes contratantes. 

 Dessa forma, compreende-se o caráter de bem público das normas de 

direito contratual, as quais necessitam incorporar e reafirmar as características 

27  COOTER; ULEN, 2010, p. 225.
28  Como exemplos bastante simples de normas supletivas de direito contratual redutoras dos custos 
de transação, pode-se citar o artigo 474 do Código Civil brasileiro, que traz em seu bojo a cláusula resolutiva 
tácita, a qual integra todos os contratos, assim como o artigo 490 do mesmo Diploma legal, que determina 
que: “Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo 
do vendedor as da tradição.”
29  Conforme ARAÚJO, 2007, p. 192. A hipótese da complexidade ótima.
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dos bens públicos, já bem definidas na Ciência Econômica,30 a fim de poderem 

exercer, com plenitude, as funções pelas quais são concebidas. 

 Portanto, é o caráter de bem público da legislação contratual que permite 

o funcionamento do sistema de incentivos que a mesma configura, prescrevendo 

mecanismos (regras, princípios e posicionamentos jurisprudenciais) que tanto vi-

sam a estimular os comportamentos almejados pelo legislador, quanto inibir as 

condutas sociais inadequadas e prejudiciais ao bem comum ou ineficientes.

 Nas palavras de Fernando Araújo:

Talvez a esta luz se torne clara a perspectiva mais característica 

da “Law and Economics”, que é a de, reconhecendo que os tri-

bunais devem ter um papel activo na interpretação e integração 

dos contratos, sem se remeterem à posição de passivos servi-

dores da vontade contratual das partes (real ou conjuntural), 

comete a esses tribunais a tarefa de formularem regras suscep-

tíveis de maximizarem o valor ex ante dos contratos, comple-

mentando ou não normas legais que já existam, e conjuntam-

ente com estas traçando um quadro de “standarts” e de regras 

supletivas “majoritárias” que, fornecidas como “bem público” e 

reduzindo os custos de contratação, permitam às partes irem 

mais longe na auto-disciplina.31

 Por conseguinte, o casuísmo judicial e as decisões individualizadas, to-

madas sem a devida ponderação perspectiva, portanto, tornam inoperante o sis-

tema de incentivos que o direito contratual constitui, contribuindo para o com-

portamento errático e colocando em cheque todo o sistema legal, tanto no que 

concerne ao poder normativo das regras jurídicas, quanto no que diz respeito à 

jurisdição32. 
30  Quanto ao conceito de bem público na Economia, PINDYCK; RUBINFELD, 2006 e VARIAN, 
2003.
31  ARAÚJO, 2007, p. 178.
32  Sobre o caráter de bem público da legislação de modo geral, bem como da jurisdição, respectiva-
mente, CARVALHO, Cristiano; TRINDADE, Manoel Gustavo Neubarth. The Overcoming of Legal Rules in 
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 Com o enfraquecimento do caráter de bem público da legislação, a so-

ciedade, como um todo, perde em termos de eficiência, haja vista o aumento dos 

custos de transação, bem como, consequentemente, de coordenação, informação, 

planejamento e deliberação, resultando em menor produto agregado (ou rique-

za), de modo a comprometer justamente as razões que justificam a elaboração das 

normas.

 Assim sendo, verifica-se que as normas de direito contratual podem 

constituir catalisadores dos processos contratuais, formatando, a menores custos, 

cenários de estabilidade e previsibilidade para as partes contratantes, de forma a 

estimular a realização de contratos, assim como otimizar os excedentes das res-

pectivas transações.  

 Outrossim, diga-se que muitas relações de troca ocorrem instantânea e 

simultaneamente, não havendo muitas razões para se realizar promessas outras 

que não o efetivo intercâmbio dos interesses. Contudo, transações que exigem 

trocas ou execuções diferidas implicam que a passagem do tempo entre o inter-

câmbio das promessas e os seus respectivos cumprimentos acabam por criar ris-

cos e incertezas, o que representa potenciais obstáculos às trocas e a cooperação.

 Dessa forma, a passagem do tempo durante a relação contratual pode al-

terar substancialmente as circunstâncias nas quais as partes se encontravam quan-

do da realização do contrato, concretizando os riscos e as incertezas, inclusive de 

modo diverso do qual anteriormente cogitado. Assim, até mesmo as previsões 

contratuais supostamente eficientes quando de suas formulações, por exemplo, 

concernentes às hipóteses de rescisão, podem se tornar ineficientes.

the Judges’ Decision-Making: a Maximizing Model. UC Berkeley. 2009. Disponível em: http://escholarship.
org/uc/item/4h7508fp>. Acesso em: 22 de set. 2019; e TIMM, Luciano Benetti; TRINDADE, Manoel Gusta-
vo Neubarth. As recentes alterações legislativas sobre recursos aos Tribunais Superiores: a repercussão geral e 
os processos repetitivos sob a ótica da Law and Economics. Revista de Processo, São Paulo, dez. 2009. p. 178.
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 Nesse contexto, podemos compreender e utilizar as normas supletivas 

e mesmo imperativas do Direito Contratual como meio para se buscar atingir 

também eficiência ex post, isto é, após a instauração da crise contratual, especial-

mente quando inexistentes previsões contratuais específicas ou, quiçá, quando as 

mesmas não se revelarem mais condizentes e, portanto, eficientes à nova realidade 

fática vivenciada pelas partes.

 Nesse tocante, verbi gratia, quanto a causas supervenientes, o Código 

Civil brasileiro, adotando a teoria da imprevisão, em seu artigo 31733 preceitua 

que se “por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o 

valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz cor-

rigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real 

da prestação”. 

 Dessa forma, importante constatar que tal desproporção ocorre, no caso, 

por motivo imprevisível, em outros termos, não constatável por força da racio-

nalidade limitada. Nesse sentido, importante salientar que a racionalidade limi-

tada impõe custos de transação às partes contratantes não só para a tentativa de 

previsão e adoção de consectários para todas as contingências contratuais, como 

também para se encontrarem mecanismos adequados para o enfrentamento das 

situações que são imprevisíveis. 

 Aliás, ainda que previsíveis, dependendo da magnitude dos custos de 

transação necessários para as suas estimativas e elaboração de soluções pactuadas, 

as partes podem restar desincentivadas a destinar recursos para prever, por exem-

plo, todas as circunstâncias passíveis de alterar o equilíbrio contratual. Assim, o 

direito contratual pode proporcionar eficiência tanto ao antecipar a possibilidade 

33  Segue, in totum, o indigitado dispositivo legal: “Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, 
sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá 
o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.”
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do restabelecimento do equilíbrio das prestações das partes, quanto ao evitar que 

as partes necessitem prever todas as contingências passíveis de gerar tais situações, 

fornecendo normas que venham a integrar o contrato e suprir essas ausências. 

 Contudo, no caso em análise, importante constatar, que considerando 

a ausência de diretrizes específicas para restabelecer o equilíbrio contratual, os 

custos de transação correspondentes à verificação da eventual ocorrência de de-

sequilíbrio, bem como o seu respectivo ajuste, parecem ter sido imputados ao 

Estado, mais precisamente ao Judiciário, sem se falar no problema da insegurança 

jurídica ocasionado também em razão desta falta de critérios legais previamente 

determinados para se proceder ao reequilíbrio.34 

 Portanto, é importante investigar a possibilidade da adoção de normas 

legais conformadoras de um marco jurídico ensejador de eficiência, isto é, a cria-

ção de mecanismo de incentivos que promova a eficiência. Nesse sentido, os con-

tratantes podem se socorrer, basicamente, de soluções de duas origens: soluções 

jurídicas definidas pelas partes ou soluções jurídicas definidas pela legislação35, 

como, por exemplo, quando uma das partes contratantes deixa de cumprir o 

avençado. 

 Desse modo, como já salientado, considerando que, em realidade, é im-

possível que o processo negocial seja exauriente, assim como é tanto mais dispen-

dioso quanto mais previsões se ambicione contemplar, as disposições contratuais 

providas pelas partes não abrangerão explicitamente toda e qualquer contingên-
34  Oportuno mencionar que as soluções legais que são aplicáveis a um grande contingente de indivíduos podem 
apresentar os mesmos custos das soluções que são aplicáveis a um pequeno contingente, evidenciando as características 
de bem público do direito contratual, como a não rivalidade, que exprime a ideia de que o consumo de um indivíduo não 
afeta o consumo de outros. 
35  No Direito brasileiro, a previsão da possibilidade da rescisão contratual, quando não pactuada e expressamen-
te constante das disposições elaboradas pelas partes, está prevista no Código Civil, podendo ser indicada como exemplo 
de norma supletiva a integrar o contrato, como se vê:
 “Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.
 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe 
o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”
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cia. Nesse caso, a legislação assim deverá procurar fazer36, fornecendo soluções 

definidas legalmente. 

 Outrossim, em muitos contratos, as trocas ou execuções se dão de modo 

diferido no tempo, pelo que o interregno temporal verificado entre a realização 

das promessas e os seus efetivos respectivos cumprimentos, resta por gerar riscos 

e incertezas. Dessa forma, a passagem do tempo durante a relação contratual 

pode alterar substancialmente as circunstâncias nas quais as partes se encontram, 

concretizando os indigitados riscos e incertezas, sendo que as previsões contratu-

ais concernentes, novamente como exemplo, às hipóteses de rescisão, ainda que 

eficientes quando de suas formulações, podem se tornar ineficientes, o que torna 

necessária a adoção de remédios jurídicos, a fim de se corrigir tais inadequações.37

 Nesse diapasão, importante que entre as alternativas de solução existam 

mecanismos legais ou remédios jurídicos (que muito embora não tenham sido 

previstos expressamente pelas partes, constem da legislação) que promovam 

maior eficiência, o que poderá contribuir não só para a otimização do produto 

em termos agregados, mas também para os resultados percebidos pelas partes, 

individualmente consideradas. 

 Portanto, é através da adoção de soluções (ou remédios jurídicos, para as 

hipóteses de rescisão contratual, conforme terminologia de Análise Econômica do 

Direito), determinadas pelos ordenamentos jurídicos, que também será possível 
36  Para aprofundamento sobre o tema das normas supletivas, AYRES, I.; GERTNER, R. Filling Gaps in Incom-
plete Contracts: an economic theory of default rules. Yale Law Journal, n. 99, 1989, bem como AYRES, I.; GERTNER, 
R. Strategic Contractual Inefficiency and the Optimal Choice of Legal Rules. Yale Law Journal, n. 101, 1992. 
37  Como exemplo, plenamente cabível é a hipótese de resolução por onerosidade excessiva, conforme previsão 
constante do Código Civil brasileiro: 
 “Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar ex-
cessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, 
poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.
 Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do 
contrato.
 Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua pres-
tação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.”
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atingir ou pelo menos se buscar a eficiência ex post, ou seja, aquela que é pretendida 

e que poderá ser verificada depois de instaurada a crise contratual, após a alteração 

do cenário fático (e circunstancial) em que as partes contratantes estão inseridas.   

CONCLUSÕES

 Imune a dúvidas, o ambiente de negócios no País precisa ser aperfeiço-

ado, de modo a facilitar o ato de empreender e a realização de transações eco-

nômicas, o que, para os juristas, significa realizarem-se contratos, assim como 

implementarem-se (executarem-se) os mesmos quando necessário. 

 Justamente, os indicadores empíricos, baseados em dados observáveis 

objetivamente, dão conta que, no atual contexto, ainda há muito o que ser me-

lhorado no Brasil, especialmente no que tange ao estímulo ou, pelo menos, a 

não criação evitável de desestímulos à realização de negócios, o que efetivamente 

poderá contribuir para uma melhor performance econômica e, assim, para o cres-

cimento e mesmo desenvolvimento econômico.

 Dessa forma, imperioso se faz reduzirem-se os custos de transação obser-

vados em nosso País, os quais certamente estão a reduzir a eficiência econômica 

e, em muitos casos, até mesmo impedir o exercício de determinadas atividades 

econômicas desejadas.

 A título de exemplo, duas hipóteses muito bem ilustram a hipótese aqui 

suscitada, de busca pela redução dos custos de transação, quais sejam: i) o fim da 

autorização prévia para atividades de baixo risco, prevista no inciso I, bem como a 

ii) fixação de prazo e a aprovação tácita para atividades econômicas que dependam 

de autorização de autoridade pública, prevista no inciso IX, ambas insertas no 

Artigo 3º da referida Norma.
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 Nesse sentido, a Lei de Liberdade Econômica justamente vem em mo-

mento adequado, precisamente buscando a melhorar o ambiente de negócios no 

Brasil, sobretudo por meio da redução dos custos de transação, objetivo este, 

inclusive, que está claro e expresso no texto da referida Norma.

 De qualquer forma, a elaboração e promulgação da Lei de Liberdade 

Econômica, independentemente das efetivas mudanças que venha a concretizar, 

pela simples sinalização positiva no sentido da busca pela redução dos custos de 

transação e, assim, do estímulo ao empreendedorismo e à atividade econômica, já 

atingem a crucial finalidade de contribuir para a melhora do ambiente de negócios 

no País, evidenciando que sopram novos ventos no horizonte. 
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 Bem mais que quarenta batalhas. Para além de Waterloo. 

 É conhecida a afirmação, atribuída a Napoleão Bonaparte em Sainte-Hé-

lene, de que a sua verdadeira glória, superior a qualquer combate, estaria no êxito 

de legar aos franceses o Código Civil (diploma batizado com o seu nome: o Code 

Napoleón).

 De fato, o Código Civil, por encerrar o corpo legislativo que atinge a 

vida das pessoas desde antes do nascimento até o pós-morte, ostenta nas princi-

pais culturas jurídicas uma importância diversa de outros diplomas legislativos. O 

Código Civil ordena institutos jurídicos basilares que operam em todos os setores 

do direito, nas relações jurídicas de direito privado e de direito público1. 

  Por consequência, a atividade legislativa que promove mudanças nesse 

1  RODRIGUES JR, Otavio. Direito Civil contemporâneo: estatuto epistemológico, Constituição 
e Direitos Fundamentais. 2.ed. Rio de Janeiro : Forense, 2019, 83-144. 
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Código, em especial nos seus institutos fundamentais, acaba por atingir todo o 

ordenamento jurídico e não apenas a disciplina de Direito Civil. 

 A Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/19) merece ser observada 

sob esta perspectiva. Trata-se do diploma legislativo que promoveu a mais ampla 

modificação do Código Civil desde a sua entrada em vigor, no ano de 2003, abran-

gendo matérias como o contrato, a propriedade e a pessoa jurídica. 

Fruto da conversão da MP 881/19 em Lei, as relevantes alterações no Có-

digo Civil inserem-se numa compreensão de que os institutos de direito privado 

ostentam potencial para minimizar ou ampliar os custos de transação, reduzir ou 

estender os obstáculos para a circulação de riquezas, para o empreendedorismo 

e, em última análise, alicerçam um ambiente (favorável ou hostil) ao exercício da 

liberdade econômica.

Ao mirar este resultado, não se pode perder de vista o relevante trabalho 

desenvolvido pelo Congresso Nacional.  A Medida Provisória 881/19, desde a sua 

edição ao final do mês de abril de 2019, recebeu mais de trezentas propostas de 

emendas e foi submetida a um amplo debate por uma Comissão Mista do Con-

gresso Nacional.

Inúmeros dispositivos originariamente previstos na Medida Provisória fo-

ram excluídos (os artigos 480-A e B, do Código Civil), outros foram inseridos 

(como, p.ex., o art. 49-A do Código Civil), e muitos foram revisados (v.g., o art. 

50 e o art. 421 do Código Civil), razão pela qual pode-se afirmar que a Lei da Li-

berdade Econômica, por consequência direta da atuação do Congresso Nacional, 

é sensivelmente diferente da Medida Provisória elaborada pelo Poder Executivo.

Nesse processo de maturação, diversas instituições participaram do debate 

(como o IAP, o Instituto dos Advogados do Paraná, presidido pelo Dr. Tarcísio 
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Araújo Kroetz) e juristas se empenharam em contribuir para o aprimoramento 

do texto legislativo (A Rede de Direito Civil Contemporâneo, que associa Pro-

fessores de Direito Civil de algumas das principais Universidades brasileiras e 

estrangeiras2 acompanhou e atuou durante todo o processo legislativo).

Algumas mudanças relevantes no Código Civil merecem destaque. Em vir-

tude dos limites desta publicação, duas revisões serão abordadas: a disciplina da 

desconsideração da pessoa jurídica e da função social do contrato. 

Por desconsideração da personalidade jurídica compreende-se a decisão, 

judicial ou administrativa, que restringe a separação patrimonial, permitindo que 

o efeito de certas e determinadas obrigações originalmente imputadas à pessoa 

jurídica possam alcançar os seus sócios ou associados (modalidade direta) ou, 

inversamente, que o efeito de certas e determinadas obrigações imputadas aos 

sócios ou associados possam atingir a pessoa jurídica que integram (modalidade 

inversa). 

Com a nova redação do Código Civil, promovida pela Lei 13.874/19, a 

extensão da responsabilidade patrimonial pela desconsideração da personalidade 

jurídica doravante somente atingirá “os bens particulares de administradores ou 

de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.

 Esta mudança no texto legal tem o condão de delimitar as consequências 

de uma decisão de desconsideração da pessoa jurídica, de modo a segmentar e di-

ferenciar os sócios/acionistas meramente investidores dos sócios/acionistas mais 

próximos da administração e que seriam beneficiados, direta ou indiretamente, 

pelo ato de abuso.

2  A Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo envolve as Universidades: USP, Humboldt-Berlim, 
Coimbra, Lisboa, Porto, Roma II-Tor Vergata, Girona, UFMG, UFPR, UFRGS, UFSC, UFPE, UFF, UFC, UFMT, UFBA, 
UFRJ e UFAM.
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 Segundo a nova Lei, a desconsideração da personalidade jurídica continua 

a ser uma medida excepcional, dependente do “abuso da personalidade jurídica”, 

verificável em casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial 

A interpretação do que vem a ser o desvio de finalidade ou a confusão pa-

trimonial  foi circunscrita por situações demarcadas pelo legislador (em sentido 

oposto à abertura das cláusulas gerais).

O desvio de finalidade é qualificado como “a utilização da pessoa jurídica 

com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer 

natureza” (§1º ao art. 50, CCB). 

A confusão patrimonial, por sua vez, é compreendida como a ausência de 

separação de fato entre os patrimônios (da pessoa jurídica e dos sócios), o que 

ocorreria, exemplificativamente: i) pelo adimplemento repetitivo, pela sociedade 

personificada, de obrigações originariamente imputadas aos seus sócios (ou, ad 

contrario sensu, o adimplemento repetitivo, pelo sócio, de obrigações origina-

riamente imputadas à pessoa jurídica, no caso da chamada desconsideração inver-

sa; ii) pelo trânsito de créditos e de débitos entre os sócios e a pessoa jurídica, ou 

vice-versa, sem efetivas contraprestações (§2º ao art. 50, do CCB).

A Lei 13.874/19, ao enxertar o §4º ao art. 50 no Código Civil, afasta a 

usual confusão entre a disciplina dos grupos econômicos e a desconsideração da 

personalidade jurídica, que pela sua excepcionalidade, somente ocorreria quan-

do previstos os requisitos de abuso. Neste aspecto, inovou-se o texto legislativo 

para acolher uma tendência perceptível na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça.

O esforço legislativo para confinar a desconsideração da personalidade ju-

rídica às situações de abuso é positivo. Um movimento doutrinário e legislativo, 
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iniciado na década de 1990, fragilizou excessivamente a separação patrimonial. 

No direito brasileiro, ao que se sabe em sentido oposto ao que ocorre em 

todos os demais países de tradição romanística3, há quase uma dezena de regras 

diferentes de desconsideração da pessoa jurídica. Assim, não há uma teoria ou um 

regramento de desconsideração da pessoa jurídica. Há diversas teorias da descon-

sideração da pessoa jurídica, com pressupostos e requisitos igualmente diferentes, 

que podem ser encontrados em um emaranhado normativo desuniforme (cite-

-se, neste sentido, além do art. 50 do Código Civil, o art. 28 da Lei 8.078/90, 

o art. 4º da Lei 9.605/98, o art. 18 §3º da Lei 9.847/99, o art. 23 do Decreto 

n. 2.953/99, o art. 34 da Lei 12.529/11, o art. 14 da Lei 12.846/13 e, muitas 

vezes, a medida é alicerçada no art. 2º da CLT e nos artigos 124 e 125 do CTN).

Tantas são as hipóteses legais de desconsideração da pessoa jurídica que, 

em determinado momento, foi justificado questionar se no Brasil efetivamente 

se considerava a limitação da responsabilidade como uma característica adequada, 

típica e geral das pessoas jurídicas4. 

Os excessos na utilização da desconsideração da pessoa jurídica resultaram, 

por exemplo, em regra jurídica encontrada no recente Código de Processo Civil 

que sublinha - como se de fato isso fosse preciso -, que a excepcional medida 

de desconsideração da pessoa jurídica somente poderia ser deferida desde que 

presente algum dos requisitos legais (art. 133, parágrafo primeiro e art. 134, 

parágrafo quarto).

3 Ao passo que a experiência em direito comparado mantém a excepcional limitação dos efeitos 
da personalidade jurídica como uma construção exclusivamente jurisprudencial, no Brasil, tal como antes 
demonstrado, ela passa a ser constantemente objeto de um disperso tratamento legislativo. A conclusão é 
alicerçada em estudo de direito comparado desenvolvido por VANDERKERCKHOVE, Karen. Piercing the 
corporate veil. Netherlands : Kluwer Law International, 2007, p.27 e seguintes.
4  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Associações sem fins econômicos. São Paulo : Revista dos Tri-
bunais, 2014, p.291.
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O empenho do Congresso Nacional na elaboração do art. 49-A e do art. 

50 do Código Civil inaugura um novo capítulo de recuperação da importância da 

pessoa jurídica e, quando cabível, da responsabilidade limitada, para reservar a 

gravíssima medida da desconsideração da pessoa jurídica apenas para as situações 

em que esta medida efetivamente se mostre adequada.

Ainda que a legislação esparsa que trata da matéria continue em vigor, o 

Código Civil, como fonte de direito comum para a disciplina da pessoa jurídica, 

terá consequências em todas as relações jurídicas.

Um relevante retrato da metamorfose que a MP 881/19 sofreu durante o 

processo legislativo pode ser constatada no tratamento da chamada “função social 

do contrato”: entre o Código Civil de 2002, a MP 881/19 e a Lei 13.874/19.

O Código Civil de 2002 dispôs no art. 421 que “A liberdade de contratar 

será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.

 A MP 881/19, por sua vez, alterou a redação desse dispositivo, nos se-

guintes termos:

 “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites 

da função social do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de 

Liberdade Econômica.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio 

da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão con-

tratual determinada de forma externa às partes será excepcional”.

 Ainda que fosse justificada e necessária uma mudança no art. 421 do Có-

digo Civil, a opção eleita pela medida provisória apresentava equívocos e impre-

cisões que demandavam uma atenção especial do Congresso Nacional.
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 A esse respeito, dias após a edição e a entrada em vigor da MP 881/19, 

escrevemos:

“Há na redação da medida provisória três pontos que merecem reflexão do 

Congresso Nacional.

O primeiro tópico, que é de natureza redacional, está na manutenção das 

expressões “liberdade de contratar” e “em razão”, na abertura do artigo 421, o 

que já havia sido objeto de críticas formuladas por Antônio Junqueira de Azevedo, 

Álvaro Villaça Azevedo, Giselda Hironaka e pelos autores desta coluna, antes ou 

logo de depois da vigência do Código Civil de 2002. A restrição do artigo 421 re-

cairia sobre a “liberdade contratual” (e não sobre a “liberdade de contratar”, que é 

mais ampla), além de que não se pode tutelar essa liberdade de modo tão radical a 

ponto de se afirmar que alguém contrata “em razão” da função social. Contrata-se 

por variadas causas (inclusive causa-motivo), mas não se pode dizer que alguém 

contrata “em razão” da função social. Esta última serve de limites à liberdade con-

tratual, mas não se causa eficiente para seu exercício.

O segundo ponto está na inserção, no caput do artigo 421, de uma redação 

aberta, conectada à declaração de liberdade econômica. Há aqui uma contradição 

com os objetivos da própria medida provisória: se a pretensão era a de fugir das 

cláusulas gerais e dos princípios, faz-se aqui um recurso direto a tais elementos, o 

que só ampliará o nível de indeterminação e de incerteza jurídicas.

O terceiro tópico recai sobre o conceito de “revisão externa às partes”, o 

que é uma terminologia alheia à linguagem usual da doutrina e da jurisprudência. 

Seria melhor referir-se à revisão judicial (ou arbitral) de cláusulas contratuais. 

Quanto à intervenção mínima por qualquer poder, há duas ordens de problemas: 

(a) o Poder Legislativo seria alcançado pela intervenção mínima, se ele tem a 
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prerrogativa de tudo alterar no marco da Constituição?; (b) o Poder Executivo 

pode intervir em contratos privados por meio de técnicas revisionais? Salvo as 

cláusulas exorbitantes e outras técnicas do Direito Administrativo, não parece ser 

adequada essa extensão dada pelo parágrafo único do artigo 421”5.

 A quase integralidade dos questionamentos formulados naquela oportu-

nidade foram objeto de debate no Congresso Nacional e resultaram em um texto 

normativo substancialmente diferente daquele apresentado pelo Poder Executivo 

na medida provisória convertida em Lei. 

Eis o atual tratamento da matéria a partir da elaboração no Congresso Na-

cional: 

 “Art. 421.  A liberdade contratual será exercida nos limites da função so-
cial do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o prin-
cípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

“Art. 421-A.  Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e 
simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afasta-
mento 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 obser-
vada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limi-
tada.”

O Congresso Nacional corrigiu o grave equívoco de limitar a liberdade 

de contratar “em razão” da função social do contrato,  uma vez que as pessoas 
5  RODRIGUES JR, Otavio Luiz; LEONARDO, Rodrigo Xavier. A MP da Liberdade econômica: o 
que mudou no Código Civil? Disponível em https://www.conjur.com.br/2019-mai-06/direito-civil-atual-mp-
-liberdade-economica-mudou-codigo-civil. Acesso: 27.09.2019.

https://www.conjur.com.br/2019-mai-06/direito-civil-atual-mp-liberdade-economica-mudou-codigo-civil
https://www.conjur.com.br/2019-mai-06/direito-civil-atual-mp-liberdade-economica-mudou-codigo-civil
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contratam “por diversas razões”, e assim deve ser, sob o pressuposto de liberdade 

econômica. Mostra-se de todo inadequado restringir a liberdade de contratar a 

razões que sejam externas aos próprios contratantes.

O novo texto sublinha que a revisão do contrato deve ser excepcional, obe-

decendo o pressuposto de uma intervenção mínima, oportunizando aos próprios 

contratantes estabelecer os parâmetros de interpretação das cláusulas contratuais, 

além das hipóteses de revisão ou resolução.

Obviamente, as divergências acerca de qual seria o melhor enunciado le-

gal para a função social do contrato, e até mesmo a adequação de existir uma 

regra jurídica sobre a função social do contrato, são verdadeiramente infindáveis 

e, certamente, críticas justificadas ainda poderiam ser apresentadas ao resultado 

final obtido pela Lei 13.874/19. 

Não se pode deixar de observar, no entanto, que a redação para o art. 421 

do Código Civil elaborada pelo Congresso Nacional é mais técnica, precisa e ope-

racional em comparação ao texto original da medida provisória. 

Sob a perspectiva metodológica, as modificações em Direito Civil foram 

encaminhadas por uma técnica legislativa diversa das cláusulas gerais, prepon-

derantes no Código de 2002. Para as transformações no Código Civil foram 

privilegiadas as regras jurídicas, de conteúdo menos aberto, ainda que orienta-

das segundo aquilo que a Lei denominou “declaração de direitos de liberdade 

econômica”.

 Não existe liberdade econômica sem segurança jurídica. A segurança jurí-

dica, por sua vez, ao lado de outros fatores, exige a estabilidade e a previsibilidade 

na definição do direito aplicável. Estes vetores exigem a adoção de uma técnica 

legislativa que seja correspondente a esses propósitos.
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A Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/19) é um marco legislativo 

importante que demandará um dedicado labor de interpretação e aplicação para 

que os objetivos de aprimoramento das relações econômicas possam ser verda-

deiramente alcançados.

A Câmara dos Deputados, ao organizar esta obra, contribui, para além do 

zelo na elaboração das Leis, com a reflexão e interpretação do Direito em favor 

da sociedade brasileira.
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Várias novidades positivas e entusiasmantes têm assolado o noticiário eco-

nômico brasileiro nos últimos meses. O país passa por uma série de propostas le-

gislativas para melhorar seu desempenho empresarial e viabilizar o tão combalido 

ambiente de negócios, caracterizado negativamente há anos pelo alto custo oca-

sionado por sua burocracia e o baixo desempenho de sua capacidade produtiva.

  Medidas e projetos como os que foram dirigidos à reforma da pre-

vidência, à reforma tributária e aos processos de diminuição do sistema bu-

rocrático são agendas primordiais e constantes na pauta do governo e do le-

gislativo, como mecanismos necessários para inserir o Brasil no atual mundo 

globalizado e tecnológico.

Outro bom exemplo dessas novidades legislativas foi a publicação da Me-

dida Provisória 881, em abril de 2019, que teve como objetivo chacoalhar o sis-

tema jurídico e negocial, servindo como condutor dos meios de produção. Vale 
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ressaltar que a base da referida Medida se alicerça na formulação de princípios 

constitucionais como o da livre iniciativa e da livre concorrência, que se mostram 

de extrema relevância, uma vez que garantem a todo cidadão o direito de exercer 

atividade econômica, conforme disposição contida na Carta Magna Brasileira, no 

artigo 170, conforme pode se observar na transcrição abaixo:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim asse-

gurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios  (...)”

Verifica-se que tais disposições visam o incentivo à atividade mercantil, 

sem que hajam quaisquer interferências do Estado, sendo que neste sentido, o 

objetivo do Governo é de intervir de maneira subsidiária e minimamente nas 

relações econômicas, vide a redação legal:

“...III - a intervenção subsidiária, mínima e excepcional do 

Estado sobre o exercício de atividades econômicas.”

 Desta maneira, fica evidente que pela primeira vez, de maneira vanguar-

dista, o ordenamento jurídico traz a previsão de uma intervenção mínima do Es-

tado na regulação das atividades econômicas, de maneira mais liberal do que o 

outrora disposto na Carta Magna Brasileira de 1988, colacionado abaixo:

“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 de-

terminante para o setor público e indicativo para o setor 

privado.”

Nesta toada, há de ser mencionado que a aplicação da Boa-fé do particular 

nas relações mercantis deveria, desde sempre, ser considerada a regra e não ter 

de estar contida na legislação, porém, conforme pode ser notado nas relações 
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mercantis, esse princípio nem sempre foi aplicado em benefício do particular, o 

que acabou por gerar um emperramento e um cerceamento no desenvolvimento 

da atividade empresarial. 

 Fica evidente a intenção liberal do atual governo ao editar mecanismos 

legislativos a fim de favorecer a atividade empresarial, sem que haja um controle 

ou fiscalização excessivos do Estado, almejando que hajam maiores investimentos 

nos país, o que efetivamente acaba por gerar riquezas, empregos e o fomento 

mercantil. Faz-se mister ressaltar que no corpo da referida legislação, também 

no artigo 2º, agora em seu inciso II,  deve-se aplicar nas relações empresarias, o 

princípio da Boa-fé do particular, conforme lê-se abaixo: 

“...II - a presunção de boa-fé do particular; (...)”

Neste sentido, observa-se que para que haja a correta aplicação do direito 

comercial brasileiro, é de suma importância a preservação da relação contratual, 

uma vez que neste documento estão contidos os elementos basilares que foram 

acordados pelas partes. Desta forma, ressalta-se que o avençado em contrato há 

que ser cumprido, observando o brocardo latino do “pacta sunt servanda”.

Este brocardo jurídico traduz um conceito importantíssimo ao direito em-

presarial, uma vez que este expressa uma regra de conduta empresarial, que pode 

ser reduzida ao ditame legal de que o contrato faz lei entre as partes. 

Vale mencionar que seguem esta posição os Professores Orlando Gomes e 

Maria Helena Diniz, no sentido de que as cláusulas contratuais, uma vez aceitas 

pelas partes, desde que livremente e sem nenhum vício, se incorporam ao orde-

namento jurídico pátrio para as partes que sejam alcançadas na relação contratual, 

devendo ocorrer, assim, o cumprimento do ajuste, e, até mesmo, a execução, no 

caso de inadimplemento. 



M E N O S  E S T A D O  |  135   |  M A I S  B R A S I L

Observa-se que a legislação, mesmo dentro dos ditames do “pacta sunt 

servanda”, não faz uma regra absoluta, devendo sempre ser observada à conduta 

de boa-fé entre as partes a legalidade do que foi avençado no contrato, com o ob-

jetivo de não permitir a ocorrência de uma disparidade contratual, respeitando-se 

a relação equitativa entre as partes e impedindo, destarte, um enriquecimento 

sem causa por parte de uma delas.

Para tanto, o texto da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica 

busca aproximar as práticas adotadas no Brasil da realidade existente em outros 

países, com o objetivo de aumentar a competitividade no cenário internacional. 

Merecem destaque pontos que fortalecem a aplicação e a interpretação do direito 

civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho e, na ordenação pública, 

sobre o exercício das profissões, juntas comerciais, produção e consumo e prote-

ção ao meio ambiente.

Como se sabe, o nível de problemas que o Brasil atravessa exige urgentes 

mudanças na gestão da administração pública, predominantemente, na área de 

infraestrutura nas políticas econômicas, perpassando pelo combate à burocracia, 

a fim de aprimorar a segurança jurídica e a previsibilidade de decisões administra-

tivas e judiciais, melhorando, suficientemente o ambiente de negócios brasileiro. 

A Declaração de Direitos de Liberdade Econômica também alcança a licença, 

a autorização, a inscrição, o registro, o alvará e os demais atos exigidos, com qual-

quer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de 

legislação, como condição prévia para o exercício de atividade econômica, inclusive 

o início, a instalação, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou 

a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, 

profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros.
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O objetivo, pois, é desenvolver a atividade econômica de baixo risco, em 

qualquer horário ou dia da semana, observadas, logicamente, as normas de prote-

ção ao meio ambiente, incluídas as de combate à poluição sonora e à perturbação 

de sossego, entre outras, e não ter restringida, por qualquer autoridade, a liber-

dade de definir o preço de produtos e de serviços, como consequência de altera-

ções da oferta e da demanda no mercado não regulado, ressalvadas as situações 

de emergência ou de calamidade pública, quando assim declarada pela autoridade 

competente.

Ponto relevante, ainda, é o relativo ao tratamento isonômico de órgãos e 

de entidades da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação 

da atividade econômica, hipótese em que o ato de liberação estará vinculado aos 

mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análo-

gas anteriores, observado o disposto em regulamento – este ponto será essen-

cial para a sua devida aplicação nos órgãos de registro e inscrição de empresas 

que não poderão mais fazer exigências indevidas sob o manto de resguardo da 

legalidade. Verifique-se, aqui, a necessidade de que as juntas comerciais adotem 

um uniforme controle formal de seus ordenamentos, não se imiscuindo, em 

hipótese alguma, aos assuntos relativos às deliberações dos sócios (atos privati-

vos do controle material que cabem, exclusivamente, ao Poder Judiciário, sua 

definição).

Essencialmente, adota-se a presunção de boa-fé aos atos praticados no 

exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do 

direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a 

preservar a autonomia da vontade do particular, exceto se houver expressa dispo-

sição legal em contrário.



M E N O S  E S T A D O  |  137   |  M A I S  B R A S I L

Neste diapasão, a garantia de que os negócios jurídicos empresariais se-

rão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, como fonte de aplicação 

das regras de direito empresarial passa a figurar em destaque, como observân-

cia ao princípio da autonomia da vontade das partes que entabulam contratos 

empresariais.

Ainda, vale trazer aos estudos que, nas solicitações de atos públicos, o par-

ticular receberá imediatamente um prazo expresso que estipulará o tempo má-

ximo para a devida análise de seu pedido e que, transcorrido o prazo fixado, na 

hipótese de silêncio da autoridade competente, importará em sua aprovação tácita 

para todos os efeitos.

Quer dizer: a MP funciona como verdadeiro sacolejo nas entranhas do sis-

tema burocrático empresarial, cujas principais características são seu arcaico de-

sempenho na produtividade e no sistema econômico.

Mas não é só! A MP, ainda, contempla a definição de critérios objetivos 

para as propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de 

agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou 

entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações 

públicas, que serão precedidas da realização de análise de impacto regulatório, 

contendo informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para 

verificar a razoabilidade do seu impacto econômico.

Todas as propostas do texto da MP 881/2019 - Declaração de Direitos 

de Liberdade Econômica -, são possíveis e simples de serem implementadas, re-

presentando uma imprescindível redução da burocracia estatal. O esforço do le-

gislador não poderia ser mais propício e pertinente. Oxalá, tenhamos a fortuna 

de sua correta aplicação, como forma de desenvolvimento econômico e, princi-
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palmente, de fomento da igualdade social, cuja ligação umbilical, nada obstante 

conexa e intrínseca, está olvidada nestes tempos, por pura polarização ideológica 

ultrapassada e preconceito político de todas as partes.
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AUTONOMIA PRIVADA E NEGÓCIO JURÍDICO

O agir humano livre é pressuposto da existência de regulações comporta-

mentais heterônomas1. Contudo, o caráter axiomático da liberdade para o direito 

não dispensa a sua abordagem, pois seu conceito, abrangendo-se aí sua extensão 

e formas de manifestação, é, para além de filosófico, problema que interessa de 

perto à ciência do direito. 

A noção do que seja liberdade não foi única ao longo da história, o que sem-

pre fez depender sua elaboração conceitual de alguma reflexão sobre o “espírito 

do tempo” (Zeitgeist) do momento considerado.

Pese a enorme variedade de noções acerca da liberdade, há algo de constan-

te, ou mesmo de essencial a todas elas: a possibilidade de escolha.

1  O que permite ao jurista pôr entre parênteses a questão da existência efetiva da liberdade. 
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É a possibilidade de escolher que define se alguém é livre ou não, e é ela 

que permite julgar moralmente um ato como bom ou mau2. A existência, ainda 

que pressuposta da liberdade de escolha, é inequivocamente fundamento do 

direito.

Quando se está a considerar o poder do agente de se autodeterminar, as 

regras do direito positivo pressupõem a liberdade em maior extensão. Não basta 

à autodeterminação a ausência de pressões externas, como condicionamentos fí-

sicos ou psicológicos3. Além disso, é fundamental que o agente detenha racionali-

dade em grau suficiente para que seja eticamente aceitável mantê-lo vinculado às 

suas decisões, mormente quando delas possam derivar consequências prejudiciais 

a si.

Embora a autodeterminação perpasse todos os aspectos da vida do in-

divíduo, transcendendo, pois, ao direito, imbrica-se fundamentalmente com 

ele e nele encontra as limitações que, paradoxalmente, são as condições de sua 

possibilidade4. 

Quando analisada sob a ótica do direito, a autodeterminação é chamada de 

autonomia privada e constitui-se no fundamento maior de todo o direito privado5.

O conceito de autonomia privada, assim, é obtido por derivação do con-

ceito, bastante mais amplo, de liberdade. É do que se entende por liberdade que 

2  Confira-se, por exemplo, SANTO AGOSTINHO. Diálogo sobre o livre arbítrio. Tradução e introdução 
Paula Oliveira e Silva. Edição bilíngue. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2001.
3  Uma das acepções da palavra liberdade. Confira-se: COMTE-SPONVILLE, André. Dicionário Filosófico. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003.
4  “Se há algo, pois, de essencial à experiência jurídica não é a particularidade de um fim próprio, mas antes o 
iniliminável objetivo da realização ordenada de todos os fins que os homens possam se propor, segundo esse valor comum 
de infra-estrutura que é a justiça”. REALE, Miguel. O direito como experiência. 2. ed. fac. sim. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 119.
5  Segundo Werner Flume, “Chama-se autonomia privada ao princípio de autoconfiguração das relações jurídi-
cas pelos particulares conforme a sua vontade. A autonomia privada é uma parte do princípio geral de autodeterminação 
das pessoas”. FLUME, Werner. El negocio juridico. Tradução José María Miguel González e Esther Gómez Calle. Madrid: 
Fundación Cultural del Notariado, 1998, p. 23.
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acaba por derivar o que se entende por autonomia privada, algo que pode ser tido 

como a causa de certo subjetivismo que se nota das abordagens doutrinárias do 

tema. 

A autonomia privada, contudo, embora pressuponha a liberdade, com ela 

não se confunde. Isso porque, enquanto a liberdade é algo trancendente ao direi-

to, a autonomia privada é um poder tipicamente jurídico6.

Segundo Luigi Ferri:

A autonomia privada não é expressão de uma mera liceidade ou 

faculdade, mas manifestação de poder e precisamente do poder 

de criar, dentro de limites postos pela lei, normas jurídicas.7

Destarte, a autonomia privada pode ser conceituada como poder do agente 

de criar normas jurídicas, sendo, pois, fonte do direito8. O principal instrumento 

do exercício da autonomia privada é o negócio jurídico9, havendo, ainda, quem 

identifique as expressões autonomia privada e autonomia negocial10.

Este poder do agente de inovar a ordem jurídica é regulado e, consequen-

temente, limitado por normas jurídicas de competência11.

As normas jurídicas de competência são as que disciplinam o exercício do 

6  Neste sentido, Luigi Ferri ensina que o conceito de autonomia privada somente pode ser aceito e utilizado se 
for formulado em termos jurídicos precisos, bem como que a liberdade natural ou moral de querer ou de determinar-se 
de um modo ou de outro é um dado da realidade que constitui apenas um pressuposto da fenomenologia jurídica.  FERRI, 
Luigi. L’autonomia privata. Milano, Dott. A. Giuffrè, 1959, p. 3-4.
7  “L’ autonomia privata non è espressione di uma mera liceità o facoltà, ma manifestazione di potere e 
precisamente del potere di creare, entro limiti posti dalla legge, delle norme giuridiche” (Ibid., p. 5).
8  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 3. ed. Tradução João Baptista Machado. Coimbra: Armenio Amado, 
1974, p. 355. FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 6. ed. rev. e amp. São Paulo: Atlas, 
2010, p. 214.
9  FERRARA, Luigi Cariota. Il negozio giuridico nel diritto privato italiano. Napoli: Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2011, p. 55.
10  PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: Almedina, 1982, p. 13.
11  A classificação das normas jurídicas em normas de conduta e de competência é central neste estudo, pois, 
como se demonstrará, defende-se que as normas sobre a validade/invalidade do negócio jurídico, designadamente o artigo 
104 do Código Civil, são normas de competência. Sobre o tema, ROSS, Alf. Direito e justiça. Tradução Edson Bini. 2. ed. 
Bauru: Edipro, 2007, p. 57; e, também, HART, H. L. A. O conceito de direito. Tradução Antônio de Oliveira Sette-Câma-
ra. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 37-38.
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poder de criar normas jurídicas12, determinando, entre outros aspectos, a quem 

cabe este poder e, principalmente, os limites a que está submetido.

Da violação das normas jurídicas de competência decorre uma sanção típi-

ca, qual seja a invalidade do preceito normativo13.

A invalidade do ato jurídico preceptivo pode, portanto, ser considerada a 

consequência do exercício irregular da autonomia privada, é dizer, do exercício 

da autonomia privada em desconformidade com alguma regra de competência.

Se a autonomia privada foi exercida em conformidade com as normas de 

competência, seu produto – a norma jurídica – é válido e potencialmente eficaz. 

Pode ocorrer, no entanto, que, após a criação da norma jurídica, sobreve-

nha acontecimento que interfira em sua eficácia. Quando essa interferência alcan-

ça certo grau de intensidade, o direito positivo costuma dispor de regras voltadas 

à sua correção.

Essa distinção entre os momentos contemporâneo e posterior à formação 

do ato preceptivo – designadamente quando se trata de negócio jurídico contratu-

al – é identificado pela doutrina com as expressões sinalagma genético e sinalagma 

funcional, respectivamente14.

Se é verdade que as regras impositivas da sanção de invalidade – referentes 

ao sinalagma genético – se mantiveram em relativa uniformidade desde a entrada 

em vigor do Código Civil de 1916, as regras regentes do sinalagma funcional 

sofreram alterações mais intensas, primeiro com a entrada em vigor do Código 
12  Como ensina Ascensão, “A produção normativa faz-se sempre com base em regras sobre o processo de pro-
dução jurídica que compõem, elas próprias, o ordenamento. Portanto, todo o fato normativo- a fonte, no sentido de modo 
de formação-pressupõe a aplicação de uma regra sobre a produção jurídica”. ASCENSÃO, José de Oliveira. Introdução à 
Ciência do Direito. 3. ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 47-48.
13  Neste sentido, FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2009, p. 77-87.
14  GOMES, Orlando. Contratos. 26ª ed. rev., atual. e aum. de acordo como o Código Civil de 2002. Rio de 
Janeiro: Forense, 2007, p. 516-520.
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Civil de 2002 e, agora, com a chamada Declaração de Direitos da Liberdade Eco-

nômica, cuja origem foi a Medida Provisória no 881/2019. 

QUALIFICAÇÃO DO CONTRATO DE DIREITO COMUM  

A qualificação dos contratos de direito privado faz-se a partir do regime 

jurídico a que eles se subordinam. 

Há, assim, contratos de direito comum, contratos de consumo, contratos 

agrários, contratos de trabalho, entre outros. 

O contrato de direito comum – cujo regime jurídico é fornecido funda-

mentalmente pelo Código Civil, norma que se aplica subsidiariamente a todos 

os demais contratos – caracteriza-se por ser aquele em que há maior espaço para 

atuação da autonomia privada. 

Isso significa que qualquer limitação à autonomia privada decorrente do 

regime jurídico de direito comum, bem como suas regras de correção de desequi-

líbrio no sinalagma funcional, tendencialmente aplicar-se-ão aos outros contratos 

de direito privado, ainda que não haja previsão expressa neste sentido.

Mas o que se entende por contrato de direito comum?

Em primeira aproximação, pode-se afirmar que é contrato de direito co-

mum todo aquele disciplinado exclusivamente pelo Código Civil. No entanto, 

como há tempos fez notar a doutrina15, há pelo menos dois regimes jurídicos 

distintos aos quais se pode subordinar um contrato de direito comum.

Com efeito, o contrato pode ser paritário ou por adesão; sendo por adesão, 

estará submetido ao regime jurídico dos artigos 423 e 424 do Código Civil. 

15  ZANETTI, Cristiano de Souza. Direito contratual contemporâneo: a liberdade contratual e sua frag-
mentação. São Paulo: Método, 2008.
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Mesmo após a unificação legislativa do direito das obrigações, há, ainda, 

quem reconheça a existência do chamado contrato empresarial – qual seja o ce-

lebrado entre empresários –, o qual contaria com regramento próprio16; há, não 

obstante, autores que, desde a unificação do direito das obrigações, negam a exis-

tência de um regime jurídico próprio do contrato empresarial17. 

A resposta à questão da existência ou não de um regime jurídico geral pró-

prio dos contratos empresariais exige que se parta da distinção fundamental entre 

contratos de organização da empresa e contratos celebrados entre empresários. 

O contrato para a constituição de sociedade empresária pode ser conside-

rado contrato empresarial, haja vista contar com regime jurídico próprio; resta, 

pois, a dúvida sobre se existe um regime jurídico geral que justifique qualificar 

como empresariais certos contratos de escambo18 pelo só fato de serem celebra-

dos entre empresários.

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, desapareceu a dualidade 

de regimes jurídicos entre contratos [de escambo] civis e empresariais e, conse-

quentemente, o fundamento da existência de qualificações distintas19. 

No entanto, a entrada em vigor da chamada Declaração de Direitos da 

Liberdade Econômica positivou preceitos que, ao fazerem menção à expressão 

contratos interempresariais, impõem nova reflexão sobre a questão. 

16  FORGIONI, Paula Andréa. Contratos empresariais. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 
Ainda que se admita a existência do contrato empresarial, ele também se submete à incidência dos artigos 423 e 424 do 
Código Civil. 
17  BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik. Compra e venda de participações societárias de controle. São Paulo: 
Quartier Latin, 2018, p. 253 et seq.
18  ASCARELLI, Tullio. O contrato plurilateral. In:________. Problemas das sociedades anônimas e direito 
comparado. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1969.
19  Realmente, se a um contrato dito empresarial se aplicam exatamente as mesmas regras aplicáveis a um con-
trato dito civil, a distinção é, no mínimo, sem efeitos práticos. 
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A DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE 
ECONÔMICA E O REGIME JURÍDICO DOS CONTRATOS 

DE DIREITO COMUM

A entrada em vigor da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica- 

para além de outras alterações do direito positivo- implicou alteração de inúme-

ros dispositivos do Código Civil, muitos deles relativos aos contratos. 

As alterações impostas pela Declaração de Direitos da Liberdade Econômi-

ca aos contratos de direito comum autorizam que se reconheça a existência de um 

novo regime jurídico contratual, sensivelmente diverso do que até então vigorava. 

A primeira alteração digna de nota é a que sofreu o artigo 113 do Código 

Civil, o qual, por dizer respeito ao gênero negócio jurídico, indisputavelmente 

se aplica aos contratos20. 

Ao caput do artigo 113 – que se manteve inalterado –, foram incluídos 

dois parágrafos e, no primeiro deles, cinco incisos21.  

As disposições constantes do primeiro parágrafo não são propriamente no-

vidade; em boa medida são reprodução do que já dispunha o artigo 131 do Código 

Comercial de 185022. 
20  REALE, Miguel. Um artigo-chave do código civil. www.miguelreale.com.br, 21 jun. 2003. Disponível 
em: http://www.miguelreale.com.br/artigos/artchave.htm. Acesso em: 18 set. 2019.
21  Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua cele-
bração.§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: I – for confirmado pelo comportamento 
das partes posterior à celebração do negócio; II – corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo 
de negócio; III – corresponder à boa-fé; IV – for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e V 
– corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do 
negócio e da racionalidade econômica das partes consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. 
§ 2º As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, colmatação de lacunas e integração dos negócios 
jurídicos, diversas daquelas previstas em lei.
22  Artigo 131, do Código Comercial de 1850: “Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a interpre-
tação, além das regras sobreditas, será regulada sobre as seguintes bases: 1 - a inteligência simples e adequada, que for mais 
conforme à boa fé, e ao verdadeiro espírito e natureza do contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa e restrita signifi-
cação das palavras; 2 - as cláusulas duvidosas serão entendidas pelas que o não forem, e que as partes tiverem admitido; e 
as antecedentes e subseqüentes, que estiverem em harmonia, explicarão as ambíguas; 3 - o fato dos contraentes posterior 
ao contrato, que tiver relação com o objeto principal, será a melhor explicação da vontade que as partes tiverem no ato 
da celebração do mesmo contrato; 4 - o uso e prática geralmente observada no comércio nos casos da mesma natureza, 
e especialmente o costume do lugar onde o contrato deva ter execução, prevalecerá a qualquer inteligência em contrário 
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A verdadeira alteração consta do parágrafo segundo, o qual permite às par-

tes, livremente, pactuar regras de interpretação, colmatação de lacunas e integra-

ção dos negócios jurídicos, diversas daquelas previstas em lei.23 

Por mais paradoxal que pareça, é fundamental que se pergunte se há 

[e, em caso afirmativo, qual é] limite para a disposição das partes acerca 

das regras sobre interpretação e, principalmente, integração dos negócios 

jurídicos24. 

Quanto às regras de interpretação previstas no Código Civil, pode-se apon-

tar a dos artigos 112, 113 e 114. Quanto às regras do artigo 112 e 114, não parece 

haver óbice a que as partes25 expressamente as afastem ou mesmo as conformem 

segundo seus interesses, por exemplo, estabelecendo que o contrato deve ser 

interpretado seguindo-se estritamente o sentido literal das palavras empregadas26 

ou – já agora em referência ao artigo 114 –estabelecendo que no âmbito daquele 

contrato determinada renúncia deverá ser interpretada extensivamente, abran-

gendo todas as posições jurídicas direta ou indiretamente decorrentes da posição 

jurídica ativa a qual se está a renunciar. 

Quanto às mudanças do artigo 113, convém analisá-las mais detidamente, 

pois parecem conter normas dispositivas e normas cogentes. 

No que tange ao caput, as partes podem estabelecer que o negócio jurídico 

deverá ser interpretado exclusivamente pelos seus termos, é dizer, sem referência 

aos usos do local da celebração; poderá, ainda, estabelecer que os usos a serem 
que se pretenda dar às palavras; 5 - nos casos duvidosos, que não possam resolver-se segundo as bases estabelecidas, deci-
dir-se-á em favor do devedor.”
23  Sem itálico no original. 
24  Não há distinção entre integração e colmatação de lacunas; a colmatação de lacunas se faz por meio da inte-
gração. 
25  Toma-se como paradigma de negócio jurídico o contrato, mas as conclusões são extrapoláveis aos negócios 
jurídicos unilaterais. 
26  Em contratações cujo objeto é complexo, tem se tornado comum introduzir no instrumento contratual um 
glossário que deve vincular a interpretação do contrato. 
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considerados para a interpretação sejam os observados em praça diversa daquela 

em que se celebrou o negócio jurídico.  

Com relação ao § 1o do artigo 113, é de se notar que, ao menos em uma 

interpretação literal, ele impõe determinada atribuição de sentido ao negócio ju-

rídico, o qual poderá variar caso os critérios para sua busca sejam diversos dos 

previstos em lei. 

Não obstante, é absurdo imaginar que as partes não possam, previa-

mente e de comum acordo, estabelecer qual o sentido que querem seja atri-

buído ao negócio jurídico que entabularam e, consequentemente, quais são os 

critérios que, a seu juízo, devem ser observados para que se alcance o sentido 

almejado. 

A melhor interpretação do § 1o – até porque se harmoniza com o 

fundamento da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica e privilegia a au-

tonomia privada27- é no sentido de entendê-lo como de aplicação subsidiária, isto 

é, na ausência de disposição específica das partes; o disposto no § 2o – até mesmo 

por sua localização no texto – alcança o disposto no § 1o.

Quanto ao conteúdo cogente, encerra-se na imposição de se interpretar o 

negócio jurídico conforme a boa-fé, que consta do caput do artigo 113 e é – inu-

tilmente – repetida no inciso III do seu § 1.

As normas sobre a boa-fé têm caráter cogente, de modo que não podem ser 

afastadas pelo exercício da autonomia privada das partes28. 
27  Apenas a título de exemplo, o artigo 3o, inciso V arrola entre os direitos de liberdade econômica gozar de pre-
sunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação 
do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia 
privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário; o inciso VIII,  ter a garantia de que os 
negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de 
forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avençado, exceto normas de 
ordem pública. Negritou-se. 
28  TARTUCE, Flávio. Direito civil – teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 13ª ed. rev., atual. e 
ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 98-99; GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro – contratos e 
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A questão é, na verdade, cerebrina. Só mesmo em puro exercício intelectu-

al se imagina que as partes estabeleçam em determinada cláusula algo como “este 

contrato não deve ser interpretado de boa-fé”. 

O que realmente pode ocorrer – e de fato ocorre na prática contratual – é 

as partes estabelecerem critérios interpretativos que potencialmente esvaziem o 

conteúdo fundamental do artigo 113. Nesta hipótese, a disposição contratual será 

nula por contrariar norma imperativa. 

Quanto aos critérios de integração do negócio jurídico, tradicionalmente 

a doutrina aponta que: 

A integração é processada, primeiramente, segundo proced-

imentos integrativos, isto é, operações do pensamento siste-

matizadas ao longo dos séculos pela Ciência Jurídica: extensão 

analógica, argumentação a majore, ad minus, a contrario, re-

dução ou correção teleológica, que, embora orientados prima 

facie para o preenchimento de lacunas da lei também servem, 

com as devidas adaptações, para a integração de lacunas con-

tratuais. Há, ainda regras específicas ou típicas (quando o legis-

lador se ocupa em fornecer a regra integrativa, e.g. o art. 488 

do Código Civil, para o estabelecimento do preço na compra e 

venda, quando as partes não o fixarem); e, há, por igual, regras 

gerais integrativas das declarações negociais, como, por exem-

plo, o art. 239 do Código Civil português, nos termos do qual 

“Na falta de disposição especial, a declaração negocial deve ser 

integrada de harmonia com a vontade que as partes teriam tido 

se houvessem previsto o ponto omisso, ou de acordo com os di-

tames da boa-fé, quando seja outra a solução por eles imposta”. 

No sistema brasileiro, cumpre esse papel, concernentemente à 

boa-fé integrativa, o art. 422 do Código Civil.29

atos unilaterais. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 54-55; E no direito Italiano, destaca-se: CASTRONOVO, Frances-
co. Autonomia contrattuale e disponibilità dell’integrazione. Torino: G. Giappiechielli Editore, 2017, p. 64 et seq.
29  MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado – critérios para a sua aplicação. 2ª ed. – São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 565-566.
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As partes poderão limitar ou mesmo proibir, por exemplo, a aplicação da 

analogia ou da redução teleológica – neste último caso para, por exemplo, garan-

tir maior segurança por meio da literalidade – ou os demais critérios apontados 

pela autora; não poderão, contudo, afastar a incidência de deveres anexos dado o 

caráter cogente da boa-fé30.

Isso não significa afirmar que as partes não tenham algum poder de con-

formação dos deveres anexos. Nada impedirá – ao contrário, é conduta reco-

mendável – que as partes estabeleçam critérios para conferir maior densidade 

normativa31 a esses deveres. 

Por ocasião de um contrato de compra e venda de participação societária, 

por exemplo, nada impede que as partes estabeleçam que certos aspectos estraté-

gicos não estão abrangidos pelo dever de informação32; ou afastem o dever geral 

de sigilo – comumente qualificado como dever de proteção – sobre certos aspec-

tos e em dadas circunstâncias.  

O § 2o do artigo 113 representa importante novidade, não porque antes era 

vedado às partes estabelecer critérios interpretativos e de integração diversos dos 

legais, mas porque explicita tal possibilidade em termos que potencialmente são 

menos sofismáveis. 

Ainda quanto às alterações no texto do Código Civil relativamente aos 

contratos, cumpre apontar a que sofreu o artigo 421, em seu caput e com a 
30  Uma cláusula de acordo integral que dispusesse que os deveres das partes são única e exclusivamente os pre-
vistos no instrumento contratual não seria eficaz para afastar a incidência dos deveres anexos. Sobre o tema, fundamental 
a obra de CASTRONOVO, Francesco. Autonomia contrattuale e disponibilità dell’integrazione. Torino: G. Giappie-
chielli Editore, 2017.

31  Na feliz expressão de Humberto Ávila. Cf. ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos princípios – da defi-
nição à aplicação dos princípios jurídicos. 19ª ed. rev e atual.  São Paulo: Malheiros, 2019.
32  O enunciado 27 da I Jornada de Direito Comercial organizada pelo CJF  estabelece que: “Não se presume 
violação à boa-fé objetiva se o empresário, durante as negociações do contrato empresarial, preservar segredo de empresa 
ou administrar a prestação de informações reservadas, confidenciais ou estratégicas, com o objetivo de não colocar em 
risco a competitividade de sua atividade”.
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inclusão de um parágrafo único. 

Quanto ao caput, o legislador foi sensível à antiga crítica da doutrina capi-

taneada pelo jurista Antônio Junqueira de Azevedo, e que serviu de fundamento 

de Projeto de Lei de alteração do Código Civil:

Art. 421: A alteração proposta, atendendo a sugestão dos professores ÁL-

VARO VILLAÇA AZEVEDO e ANTÔNIO JUNQUEIRA AZEVEDO, objetiva 

inicialmente substituir a expressão “liberdade de contratar” por “liberdade contra-

tual”. Liberdade de contratar a pessoa tem, desde que capaz de realizar o contrato. 

Já a liberdade contratual é a de poder livremente discutir as cláusulas do contrato. 

Também procedeu-se à supressão da expressão “em razão”. A liberdade contratual 

está limitada pela função social do contrato, mas não é a sua razão de ser.33

Realmente, a liberdade de contratar é corolário da autonomia privada, não 

da função social; a função social funciona como controle do conteúdo do contrato, 

por isso a adequação do texto ao fazer menção à limite à liberdade contratual, e 

não mais à liberdade de contratar. 

O parágrafo único do artigo 421 reforça a mais fundamental característica 

do contrato: sua obrigatoriedade. Desde que se constate que a intervenção hete-

rônoma na relação jurídica contratual significa afastar, ainda que parcialmente, o 

produto da autonomia privada, convém assentar que isso só deverá ocorrer quan-

do graves razões o exigirem. 

Embora o disposto no parágrafo único do artigo 421 já fosse regra no 

direito positivo brasileiro, sua explicitação não é inútil; ao contrário, tem o mé-

rito de aumentar consideravelmente o ônus argumentativo de quem pretenda a 

intervenção heterônoma na relação jurídica contratual34. 

33  Trata-se do Projeto de Lei Nº 6960, de 2002, proposto pelo então Deputado Ricardo Fiuza.
34  O princípio da função social é insuficiente para autonomamente fundamentar a intervenção em uma relação 



M E N O S  E S T A D O  |  152   |  M A I S  B R A S I L

Outra inovação bastante importante foi a introdução do artigo 421-A35, 

mais especificamente do seu inciso I; o caput e os incisos II e III acabam por ser 

repetição – ora em outros termos, ora nos mesmos termos – de outros dispositi-

vos da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica.

Ao reconhecer expressamente que as partes têm o direito de estabelecer 

parâmetros objetivos para a interpretação dos pressupostos de revisão e de reso-

lução do negócio jurídico, o inciso I do artigo 421-A fornece importante instru-

mento de alocação e, consequente, redução de riscos. 

Quando cabe a um terceiro a prerrogativa de concretizar expressões como 

excessivamente onerosa e acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, é 

praticamente impossível às partes qualquer previsibilidade do que será ou não 

considerado como tal no caso concreto. A indeterminação dos conceitos não ra-

ras vezes possibilita, e talvez até mesmo estimule, demandas que a pretexto de 

pretenderem a revisão ou resolução de um contrato veiculam o exercício de um 

inexistente direito potestativo de arrependimento. 

Para evitar os inconvenientes da indeterminação legal, nada mais eficiente 

do que deixar às partes a gestão dos próprios interesses; se não o fizerem ou op-

tarem por não o fazer, submeter-se-ão ao disposto na lei. 

jurídica contratual a pretexto de desequilíbrio. Isso porque o direito positivo já conta com regras que visam a tutelar o 
desequilíbrio patológico entre prestações e contraprestações; prestam-se a isso as regras dos artigos 156 e 157 – incidentes 
sobre o sinalagma genético – e 317 e 478 a 480, incidentes sobre o sinalagma funcional. O princípio da função social po-
derá, por exemplo, servir como fundamento para a aplicação no Brasil da teoria da base objetiva do negócio jurídico, uma 
vez que não há regra jurídica diretamente voltada à hipótese de um contrato se tornar inútil nos termos problematizados 
pela teoria. Nesse sentido, o enunciado 166, da III Jornada de Direito Civil, dispõe que: “A frustração do fim do contrato, 
como hipótese que não se confunde com a impossibilidade da prestação ou com a excessiva onerosidade, tem guarida no 
Direito brasileiro pela aplicação do art. 421 do Código Civil.”
35  Art. 421-A: “Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elemen-
tos 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.”



M E N O S  E S T A D O  |  153   |  M A I S  B R A S I L

As partes poderão, por exemplo, estabelecer que variações de valores inferio-

res a certo montante não caracterizarão onerosidade excessiva; que certos e determi-

nados eventos não serão considerados extraordinários; ou, ainda, padrões objetivos 

para que eventual a oferta de modificação possa ser considerada equitativa etc.

O inciso I do artigo 421-A, porém, suscita um problema prático. Partindo 

da premissa de que a regra que permite a resolução ou a revisão do contrato por 

onerosidade excessiva não pode ser afastada pelas partes36, serão objeto de con-

trole pelo juiz ou árbitro a extensão, o conteúdo e a objetividade dos parâmetros 

fixados pelas partes para a interpretação dos pressupostos do artigo 47837. 

Caso os parâmetros fixados pelas partes impliquem afastamento da inci-

dência do artigo 478, a tendência será a discussão acerca da validade da cláusula. 

No entanto, em sendo a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica adequa-

damente aplicada, a decretação de invalidade só poderá ocorrer quando houver 

inequívoco esvaziamento do artigo 478, o que significará violação à norma de 

ordem pública38. 

CONCLUSÃO 

No que tange ao regime jurídico dos contratos, a Declaração de Direitos da 

Liberdade Econômica não implicou apenas alterações ao texto do Código Civil; 

implicou verdadeira mudança de paradigma.

Os direitos elencados em seu artigo 3o, as disposições normativas que ex-

pressamente impõem ao Estado – em especial ao juiz e ao árbitro – o respeito a 
36  Ao menos é esse o posicionamento majoritário: NASSER, Paulo Magalhães. Onerosidade excessiva no con-
trato civil. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 103;
37  Anote-se, ainda, que o inciso I do artigo 421-A parece pressupor contrato paritário, o que, ao menos em um 
primeiro juízo, afastaria sua aplicação aos contratos por adesão. 
38  Há, ainda, uma importante questão processual envolvida. Caso um dos contratantes pretenda ver desconsi-
derados os parâmetros fixados por ela e pela contraparte para fins de postular a resolução ou revisão do contrato com base 
no artigo 478 do Código Civil, deverá enfrentar a questão prejudicial relativa à validade da cláusula; em não o fazendo, a 
demanda deverá ser julgada improcedente. 
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autonomia privada e, finalmente, a explicitação do direito de clausular negócios 

jurídicos de direito privado tendo como único limite as normas de ordem pública, 

são suficientes para justificar a afirmação da existência de um novo regime jurídi-

co do direito contratual.  

A Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, no entanto, embora 

haja feito menções pontuais a contratos empresariais, não trouxe qualquer altera-

ção relativa à unificação do direito das obrigações. Desde a entrada em vigor do 

Código Civil, não há regime jurídico autônomo que permita reconhecer abstrata-

mente a existência de contrato empresarial em oposição a contrato de direito 

civil; a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica não alterou esse quadro. 

Se o texto original do Código Civil de 2002 teve como um de seus princípios 

fundamentais a socialidade, pode-se dizer que a Declaração de Direitos da Liberda-

de Econômica é indicativo eloquente da revalorização da autonomia privada. 
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INTRODUÇÃO

A pluralidade de direitos e garantias que permeiam o texto constitucional 

exige uma constante atualização do Direito Administrativo para viabilizar a con-

cretização de diferentes políticas públicas e a convergência de interesses por vezes 

colidentes.1

O exercício do Poder de Polícia como forma de assegurar a segurança e o 

bem-estar de toda coletividade e a necessidade de garantir a livre iniciativa (art. 

1º, inciso IV, e art. 170, ambos da CR) de forma eficiente (art. 37, caput, da CR) 

são um exemplo claro desta dicotomia que há mais de 30 anos demanda do Le-

gislador instrumentos infraconstitucionais (leis complementares e ordinárias) de 

efetivação.

Foi este o caso da Lei Federal nº 13.487, de 20 de setembro de 2019, que 

institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece garantias 

de livre mercado e altera dispositivos de diversos diplomas a exemplo da Lei das 

Sociedades Anônimas, Lei dos Registros Públicos, Código Civil, Consolidação das 

Leis do Trabalho, Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e en-

tidades federais e dá outras providências.

O recorte metodológico deste trabalho se resume aos impactos da norma 

geral de liberdade econômica na atividade fiscalizatória de mais de 5000 (cinco 

mil) Municípios. A dispensa dos atos públicos de liberação para as atividades de 

baixo risco e a regulamentação da norma por meio de resolução do Comitê para 

Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Em-

presas e Negócios (CGSIM) são aspectos a serem analisados com a devida cautela.

1  “Direcionada para o respeito à dignidade da pessoa humana, a Administração, constitucionalizada, vê-se com-
pelida a abandonar o modelo autoritário de gestão da coisa pública para se transformar em um centro de captação e 
ordenação dos múltiplos interesses existentes no substrato social.” BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Transformações do 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 129/130.
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O objetivo deste estudo é sublinhar as principais mudanças trazidas pela 

novel legislação no que se refere a atividade fiscalizatória dos Municípios (alvarás) 

e iluminar eventuais contradições na tentativa de auxiliar a gestão pública munici-

pal a convergir estes interesses colidentes, fim precípuo de um Estado Democrá-

tico de Direito (art. 1º, da CR).2

MATRIZ TEÓRICA: LIVRE INICIATIVA, EFICIÊNCIA E 
PODER DE POLÍCIA.

A premissa teórica indispensável para a abordagem que se pretende exi-

ge uma contextualização histórica por razões de cunho hermenêutico. Conceitos 

como livre iniciativa, eficiência, liberdade, igualdade e interesse público, são ter-

mos semânticos abertos, polissêmicos e cujos significados dependem das circuns-

tâncias históricas e da realidade em que são invocados.

Nos dizeres de Binenbojm:

“Assim, as relações de prevalência entre interesses privados 

e interesses públicos não comportam determinação a priori 

e em caráter abstrato, senão que devem ser buscadas no siste-

ma constitucional e nas leis constitucionais, dentro do jogo de 

ponderações proporcionais envolvendo direitos fundamentais 

e metas coletivas da sociedade.”3 (destaques no original)

Portanto, para sopesar estes conceitos abstratos (livre iniciativa e interesse 

público), além de ser necessária a compreensão de seus possíveis significados, é 

indispensável inseri-los na realidade brasileira contemporânea, identificando as 

reivindicações dos setores que, direta e indiretamente, são atingidos pela irradia-

ção de seus efeitos.
2  SILVA, José Afonso da. O Estado Democrático de Direito. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janei-
ro, jul./set. 1998, p. 15-34, p. 20. Disponível em: < http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFi-
le/45920/44126>. Acesso em: 20 ago. 2017.
3  BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia e consti-
tucionalização. 2ª ed. Revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 33.
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Desde o advento do Estado Democrático de Direito inaugurado pela Cons-

tituição Federal de 1988 há uma tentativa, no âmbito dos três Poderes, de tornar 

a atividade estatal mais eficiente, garantindo uma resposta mais célere aos admi-

nistrados. Isso, ao contrário de ser uma mera aspiração constitucional, decorre de 

uma demanda social inerente ao mundo globalizado,4 calcado no avanço acelerado 

da tecnologia e na rapidez com que se concretizam as relações jurídicas, em espe-

cial, no mundo corporativo.

A passagem do Estado de Bem-Estar Social para o Estado Democrático de 

Direito, no que se refere à prestação das atribuições estatais e sua relação com os 

administrados, tem sido cada vez mais conflitiva e por razões óbvias: a liberdade 

de atuação da iniciativa privada gera um desenvolvimento científico e tecnológico 

que a máquina pública, inchada e gigantesca, muito em razão de seus diversos 

paradigmas ainda não reconstruídos, não é capaz de acompanhar.5

Compulsando a exposição de motivos da Emenda Constitucional nº 

19/1998, que modificou o caput do art. 37 para inserir o princípio da eficiência 

como um dos princípios da Administração Pública, constata-se que o fundamento 

de fato que demandou a modificação da carta constitucional se resumia desburo-

cratização da máquina pública em prol do desenvolvimento econômico:

“O revigoramento da capacidade de gestão, de formulação e 

de implementação de políticas nos aparatos estatais será deter-

minante para a retomada do desenvolvimento econômico e o 

atendimento às demandas da cidadania por um serviço público 

de melhor qualidade. Além disso, o aumento da eficiên-

4  O termo globalização ou sociedade global é um processo complexo analisado a partir de diferentes pers-
pectivas que buscam estabelecer uma ideia de mercado de consumo em âmbito mundial, reduzindo a ideia de soberania 
e autonomia dos Estados e que tem impactos em diversas searas. Resulta ou decorre de conflitos que estabelecem novas 
formas de estratificação social. O Direito interno acaba sofrendo fortes influências de modelos internacionais geralmente 
provenientes de países desenvolvidos. MOREIRA, Alexandre Mussoi. A transformação do estado: neoliberalismo, 
Globalização e conceitos jurídicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 95/96.
5  BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democra-
cia e constitucionalização. 2ª ed. Revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 25/26.
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cia do aparelho do Estado é essencial para a superação 

definitiva da crise fiscal.

A revisão de dispositivos constitucionais não esgota a reforma 

administrativa, mas representa etapa imprescindível ao seu 

sucesso, promovendo a atualização de normas, con-

comitante à remoção de constrangimentos legais que 

hoje entravam a implantação de novos princípios 

modelos e técnicas de gestão.

No difícil contexto do retorno a democracia, que em nosso 

país foi simultâneo a crise financeira do Estado, a Constitu-

ição de 1988 corporificou uma concepção de administração 

pública verticalizada, hierárquica, rígida, que favoreceu a pro-

liferação de controles muitas vezes desnecessários. Cumpre 

agora, reavaliar algumas das opções e modelos adota-

dos, assimilando novos conceitos que reorientem a 

ação estatal em direção a eficiência e à qualidade dos 

serviços prestados ao cidadão.”6 (grifou-se)

Gabardo elenca como atributos da eficiência, a economicidade, a raciona-

lização e a celeridade. A norma finalística concretiza-se a partir de uma análise 

econômico-racional do múnus público que só será eficiente se, dentre todas as 

medidas possíveis, for adotada aquela que melhor atenda o interesse público (útil) 

e, ao mesmo tempo, seja a que menos acarrete prejuízos econômicos ao erário 

(boa administração que se analisa a partir dos resultados).7

A Administração Pública, por determinação constitucional, deve ser efi-

ciente (atos racionais, econômicos, úteis e céleres) para, dentre outras metas indi-

viduais e coletivas, alavancar a economia e propiciar um ambiente favorável para o 
6  https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1998/emendaconstitucional-19-4-junho-1998-372816-
exposicaodemotivos-148914-pl.html
7  GABARDO, Emerson. Princípio da eficiência, O. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes 
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Administrativo e 
Constitucional. Vidal Serrano Nunes Jr., Maurício Zockun, Carolina Zancaner Zockun, André Luiz Freire 
(coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://
enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/82/edicao-1/principio-da-eficiencia,-o>.
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empreendedorismo. E esta necessidade de eficiência está diretamente relacionada 

com o Estado Democrático de Direito na medida em que o art. 1º da Constituição 

Federal traz como um de seus fundamentos a livre iniciativa (inciso IV).

Essa costura de valores constitucionais, de imediato, remete ao art. 170 do 

Texto Magno que, mais uma vez, elenca a livre iniciativa e a valorização do traba-

lho humano, como fundamentos da Ordem Econômica.

Sobre o tema, cirúrgica a manifestação do Ministro Marco Aurélio na Ação 

de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 46-7-DF, 

“É de ressaltar que os preceitos tidos por violados são essenci-

ais à ordem constitucional vigente, configurando princípios e 

fundamentos da República Federativa do Brasil, como a livre 

iniciativa – comando este previsto no artigo 1º, inciso IV(...).

A liberdade de iniciativa constitui-se em uma manifestação dos 

direitos fundamentais do homem, na medida em que garante o 

direito que todos têm de se lançar ao mercado de produção de 

bens e serviços por conta e riscos próprios, bem como o direito 

de fazer cessar a atividade (...).

A eficiência do Poder Público, então, será dimensionada não 

pelo número de atividades que preste diretamente à população, 

mas na medida em que consiga manter o mercado plenamente 

saudável para a livre iniciativa e a livre concorrência das em-

presas privadas”.8

No entanto, a Ordem Econômica é regida por outros princípios, dentre 

eles, a defesa do consumidor, a livre concorrência e a defesa do meio ambiente 

(art. 170, inciso IV, V e VI). A equação equilibrada deste emaranhado de normas 

finalísticas é o que sustenta o Estado Democrático de Direito.

É incontestável que a Ordem Econômica deve ser garantida pelo Estado 

8 
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a partir da criação de ambientes socioeconômicos cada vez mais favoráveis para 

o desenvolvimento e exercício da livre iniciativa. Contudo, o Estado deve atuar, 

também, para proteger o consumidor, o meio ambiente e a livre concorrência. A 

livre iniciativa, ao contrário do que se pensa, depende do equilíbrio de todos estes 

valores, sob pena de se considerar a liberdade como a máxima constitucional, 

contrariando uma das mais básicas lições de hermenêutica.9

O Estado deve garantir a igualdade de condições. A atuação de órgãos como 

o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) contra o exercício irre-

gular da livre iniciativa (sonegação fiscal, cartéis, irregularidades administrativas) 

é o que garante que os empresários que atuam no mercado com responsabilidade 

e boa-fé não serão prejudicados pela concorrência desleal.

Justamente para garantir esse equilíbrio de normas programáticas (metas 

coletivas colidentes) é que os entes federados foram constitucionalmente incum-

bidos de zelar pela Ordem Pública, pela segurança dos consumidores, pelo meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, praticando os mais diversos atos adminis-

trativos para coibir condutas que pudessem ir de encontro a estes preceitos.

O artigo 30 da Constituição da República – CR atribui aos Municípios 

inúmeras responsabilidades: legislar sobre assuntos de interesses local (inciso I); 

suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (inciso II) e promover, 

no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e con-

trole do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (inciso VIII). 

Além disso, o art. 23 da Carta Constitucional estabelece uma competência 
9  O conflito entre normas do tipo princípio é o que atrai o postulado aplicativo normativo conhecido como 
proporcionalidade ou técnica da ponderação. Não se trata de simplesmente escolher qual princípio deve prevalecer no caso 
concreto. A técnica exige do intérprete a adoção de um raciocínio lógico-argumentativo que sopese todas as possibilidades 
e consequências (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) a fim de que a norma (princípio) que 
sucumbir frente ao caso concreto, seja preservado na maior medida possível, considerando as possibilidades fáticas e 
jurídicas existentes (mandamento de otimização). ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Trad. 
Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 93/94.
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comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (inciso VI).

Não é menos verdade que a segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, cabendo aos corpos de bombeiros mi-

litares, além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa 

civil (art. 144, § 5º).

Todos os entes federados exercem esse Poder de Polícia a partir destas 

competências comuns, concorrentes e privativas elencadas pelo legislador consti-

tuinte originário. O conceito de Poder de Polícia está delimitado pelo art. 78 do 

Código Tributário Nacional:

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da admin-

istração pública que, limitando ou disciplinando direito, in-

terêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de 

fato, em razão de intêresse público concernente à segurança, à 

higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 

mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes 

de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade 

pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais 

ou coletivos.

No entanto, por uma questão de proximidade com os diversos atos que 

se concretizam dentro de determinado território, é dos Municípios o ônus e o 

bônus de grande parte destas fiscalizações, assim como a responsabilidade pelas 

consequências que podem advir caso ela seja deficiente.

Em síntese, a análise teórico-abstrata desses princípios finalísticos diz que 

para que o exercício da livre iniciativa seja garantido pelo Estado de forma equâ-

nime, cabe ao empresário submeter seus atos constitutivos ao Poder Público mu-
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nicipal para que este, dentro das competências comuns, concorrentes e privativas 

exerça o Poder de Polícia e expeça o ato público de liberação necessário para o 

início das atividades empresariais (alvarás).

Se a eficiência da máquina pública conseguisse acompanhar a velocidade 

das relações particulares não haveria necessidade de legislações simplificadoras de 

procedimentos cujo objetivo é desburocratizar e facilitar a abertura de empresas.

Contudo, na prática, as reivindicações dos empresários, em especial, os de 

pequeno porte, vão justamente no sentido contrário. A morosidade nos procedi-

mentos, a sobreposição de órgãos fiscalizadores (federais, estaduais e municipais), 

os altos custos de taxas e tarifas, dentre tantas outras exigências que decorrem 

do Poder de Polícia, são a insurgência principal que, teoricamente, não está em 

consonância, nem com o princípio da livre iniciativa e nem com o princípio da 

eficiência.

Todo esse substrato fático-normativo serviu de base para os seguintes pon-

tos de partida: 

a) a livre iniciativa é um dos fundamentos do Estado Democrático de Di-

reito e da Ordem Econômica, cabendo aos entes federados serem eficientes e 

desburocratizados para criar um terreno fértil para o desenvolvimento do empre-

endedorismo; 

b) na prática, o Estado não tem atendido estas normas finalísticas e, diante 

das suas premissas teóricas ainda incompatíveis com a velocidade do mundo glo-

balizado, tem criado obstáculos ao setor empresarial que podem impedir o desen-

volvimento econômico indo na contramão daquilo que o legislador constituinte 

estabeleceu como uma meta coletiva;

c) se a demanda coletiva clama por instrumentos infralegais de efetivação 
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desses princípios, é necessário que o Legislador, dentro da competência outorgada 

pela Constituição Federal, defina procedimentos mais simplificados que possam 

conciliar estes interesses colidentes (interesse público versus a livre iniciativa).

A Lei Federal nº 13.874/2019 andou bem sob o aspecto teórico-normati-

vo, já que o governo democraticamente eleito atendeu uma das agendas há muito 

reivindicadas e que estão alinhadas com as metas coletivas elegidas pelo Legislador 

constituinte originário. Instituiu direitos e garantias que, apesar de não inovarem 

no Ordenamento Jurídico, explicitaram a necessidade de se criarem instrumentos 

que tornem os atos públicos de liberação mais céleres e eficientes em prol da livre 

inciativa, da livre concorrência e do desenvolvimento econômico.

Contudo, andou mal a Lei Federal nº 13.784/2019, ou melhor, o órgão 

encarregado de regulamentá-la (CGSIM), ao estabelecer uma norma geral de li-

berdades econômicas que, ao que tudo indica, se sobrepõe a todas as demais, 

ambientais, sanitárias, urbanísticas, de proteção contra o incêndio, estabelecendo 

uma zona cinzenta de possíveis conflitos normativos, colocando em xeque a efe-

tividade prática do diploma.

O próximo tópico, portanto, será dedicado a apontar os possíveis impactos 

dessa norma geral na atividade fiscalizatória dos Municípios, exigindo enorme 

cautela dos gestores públicos na implementação de seus instrumentos de efeti-

vação, em especial, os que decorrem de uma interpretação literal da Resolução 

CGSIM nº 51/2019.

MATRIZ PROCEDIMENTAL. DISPENSA DE ATOS 
PÚBLICOS DE LIBERAÇÃO: INTERPRETAÇÕES DO ART. 
3º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 13.874/2019. LIMITES 
HERMENÊUTICOS DA RESOLUÇÃO CGSIM Nº 51/2019.
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A modificação mais importante trazida pela Lei Federal nº 13.874/2019, e 

talvez a mais polêmica, gira em torno da norma contida no art. 3º, inciso I, e que 

já constava na redação original da Medida Provisória nº 881/2019:

Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essen-

ciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do 

País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da 

Constituição Federal:

I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual 

se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de 

terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos pú-

blicos de liberação da atividade econômica;

O conceito de “atos públicos de liberação” encontra-se estampado no § 6º 

do art. 1º:

§ 6º Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos pú-

blicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a in-

scrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamen-

to, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, 

sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da adminis-

tração pública na aplicação de legislação, como condição para 

o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a 

continuação e o fim para a instalação, a construção, a 

operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a 

realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, 

estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, eq-

uipamento, veículo, edificação e outros.

Trata-se da dispensa das licenças, conhecidas, também, como alvarás: atos 

administrativos que reconhecem a conformidade de determinada operação em-

presarial com as normas locais de natureza urbanística, ambiental, de vigilância 

sanitária e etc.10

10  Segundo Meirelles: “[...] Compete ao Município a polícia administrativa das atividades urbanas em geral, para 
a ordenação da vida da cidade. Esse policiamento se estende a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua 
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Esta não é a redação original do dispositivo. Na Medida Provisória nº 

881/2019 não constavam as palavras acima grifadas e esta ampliação semântica 

não pode ser desconsiderada no processo interpretativo. A clara pretensão do Le-

gislador de ampliar a dispensa dos atos públicos de liberação, inclusive o início, a 

continuação e o fim, indica qual o sentido da norma que deve ser extraído pelo 

intérprete.

Quando da entrada em vigor da Medida Provisória, levantou-se a hipótese 

de que a dispensa do ato seria prévia, mas não definitiva. O empresário poderia 

iniciar suas atividades sem o alvará, mas deveria se regularizar em momento pos-

terior. Aliás, considerando outras normas já existentes no Ordenamento Jurídico 

e cujos fins são os mesmos (LC nº 123/2006 e Lei Federal nº 11.598/2007), soa-

va como a interpretação mais harmônica e coerente. Semelhante ao que já ocorre 

com a sistemática aplicável ao Microempreendedor Individual – MEI, a pretensão 

seria que determinadas atividades econômicas consideradas como de baixo risco 

fossem iniciadas sem qualquer licença dos órgãos públicos respectivos, observa-

das as exceções fixadas na própria Medida Provisória. Em momento posterior, 

o Município teria a prerrogativa de fiscalizar este estabelecimento, ratificar as 

declarações fornecidas em meio eletrônico pelo empresário e conceder o alvará 

definitivo.

No entanto, quando da conversão da Medida Provisória em Lei, regula-

mentada pela Resolução CGSIM nº 51/2019, esta interpretação perdeu bastante 

força. O art. 3º, § 1º, da Lei Federal nº 13.874/2019, reproduzido na íntegra 

quando da conversão da Medida Provisória nº 881/2019, prevê que:

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo: 

localização até a instalação e funcionamento, não para o controle do exercício profissional e do rendimento econômico, 
alheios à alçada municipal, mas para a verificação a segurança e da higiene do recinto, bem como da própria localização do 
empreendimento (escritório, consultório, banco, casa comercial, indústria etc.) em relação aos usos permitidos às normas 
de zoneamento da cidade.” in Direito Municipal Brasileiro, pp. 372-373, 7ª ed., Malheiros, 1994.



M E N O S  E S T A D O  |  170   |  M A I S  B R A S I L

I - ato do Poder Executivo federal disporá sobre a classificação 

de atividades de baixo risco a ser observada na ausência de leg-

islação estadual, distrital ou municipal específica;

II - na hipótese de ausência de ato do Poder Executivo 

federal de que trata o inciso I deste parágrafo, será 

aplicada resolução do Comitê para Gestão da Rede 

Nacional para a Simplificação do Registro e da Le-

galização de Empresas e Negócios (CGSIM), indepen-

dentemente da aderência do ente federativo à Rede 

Nacional para a Simplificação do Registro e da Legal-

ização de Empresas e Negócios (Redesim); e

III - na hipótese de existência de legislação estadual, distrital 

ou municipal sobre a classificação de atividades de baixo risco, 

o ente federativo que editar ou tiver editado norma específi-

ca encaminhará notificação ao Ministério da Economia sobre a 

edição de sua norma.

Em síntese: (i) o Município pode e deve legislar para classificar suas pró-

prias atividades de baixo risco, obviamente, sem extrapolar os limites da razoabi-

lidade e proporcionalidade, mas mantendo a sua competência para dispor sobre 

assuntos de interesse local, ordenação territorial e demais atribuições fiscalizató-

rias;11 (ii) enquanto essa norma não for editada, prevalece a disposição constante 

do inciso II, qual seja, os procedimentos da Resolução CGSIM nº 51/2019 e a sua 

lista classificatória.12

A Resolução CGSIM nº 51/2019 deixa ainda mais explícito que se a ati-

vidade do empresário for classificada como de “baixo risco” ou “Baixo Risco A” 

será dispensada a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade 
11  A própria Resolução CGSIM nº 51/2019 ressaltou a liberdade dos órgãos responsáveis pela emissão do ato 
público de liberação para classificar, em âmbito local, as atividades de baixo risco: “Art. 3º [...]§ 2º Consideram-se também 
de baixo risco ou “baixo risco A”, para os fins do caput, todas as demais atividades econômicas que, independentemente 
de sua natureza, forem assim classificadas pelos próprios órgãos responsáveis pela emissão do respectivo ato público de 
liberação.
12  Essa é a redação do art. 7º da Resolução CGSIM nº 51/2019: “Art. 7º Inexistindo a definição das atividades de 
baixo risco ou “baixo risco A”, conforme previsão constante no inciso II do § 2º do art. 3º da MP nº 881, de 2019, deverão 
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econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento 

(art. 2º, inciso I).

André Luiz Santa Cruz Ramos, diretor do Departamento Nacional de Re-

gistro Empresarial e Integração (DREI) e jurista reconhecido, em recente palestra 

organizada pelo SEBRAE,13 externou a opinião do Órgão, afirmando que, se a 

atividade for classificada como de baixo risco, o que, na ausência de norma local 

específica atrai o disposto na dita Resolução, não será necessário qualquer ato 

público de liberação, nem antes, e nem depois do início das atividades. Inclusive, 

se ventila a possibilidade de que, no próprio cartão CNPJ seja inserida uma obser-

vação no sentido de que a atividade “dispensa atos públicos de liberação”.

Cumpre ressaltar que isso não institui uma imunização fiscalizatória. Muito 

pelo contrário. O Município, dentre as suas diversas competências, em momento 

posterior, de ofício ou por denúncia de algum munícipe, irá exercer essa fiscaliza-

ção a fim de constatar, por exemplo: (i) se o cartão CNPJ confere com a atividade 

que está sendo exercida no local, (ii) se a documentação relativa aos atos consti-

tutivos atende os requisitos mínimos de formalidade (iii) se os alimentos comer-

cializados estão acondicionados de forma adequada; (iv) se a atividade apresenta 

algum risco de incêndio, considerado a natureza e as peculiaridades do negócio; 

(v) se existe alguma atividade potencialmente poluidora que exija alguma tipo 

de providência; (vi) quaisquer outras que a natureza e especificidade da atividade 

exigirem.

Ainda assim, a licença que antes era concedida ao final dessa fiscalização, ou 

seja, o ato administrativo que resultava no alvará, não será mais necessário. Se a 

fiscalização constatar a regularidade do estabelecimento, mantém-se a presunção 
ser adotadas pelos órgãos e entidades estaduais e municipais as disposições desta Resolução.”

13  Link de acesso:< https://www.eventials.com/SEBRAERS/mp-liberdade-economica-alteracoes-do-
congresso-nacional/>.
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de boa-fé do empresário e prossegue-se com a liberdade econômica sem qualquer 

ato formal (licença) da Administração Municipal.

Como se percebe, há uma redução do controle fiscalizatório do ente local 

que, ao contrário do que era feito até então, deve sair a campo e reestruturar o seu 

modus operandi para que obtenha, por conta própria, ou seja, sem a iniciativa do 

empresário, as informações de novos estabelecimentos que iniciarão as atividades 

em seu território. Antes, era o empresário que deveria comparecer na Prefeitura 

e apresentar toda a documentação pertinente a atividade e, caso iniciasse sem a 

licença prévia, corria riscos de sofrer autuações dos órgãos municipais.

Essa mudança de perspectiva, repita-se, importante para a livre iniciativa, 

além de conter uma certa margem para críticas sob o aspecto jurídico-consti-

tucional em razão de conferir uma presunção de boa-fé do empresário em de-

trimento de toda coletividade, meio ambiente e relações de consumo, também 

cria atribuições ao Executivo Municipal que deverá modificar toda a sua estrutu-

ra para conseguir fiscalizar os estabelecimentos com a efetividade necessária, ou 

simplesmente fazer vista grossa, correndo riscos de ser responsabilizado em caso 

de algum incidente.

Ainda, a problemática em razão da dispensa do ato público de liberação não 

se resume a questões meramente administrativas ou procedimentais, já que seus 

efeitos serão sentidos, também, em âmbito orçamentário.

Como é sabido, todas estas atribuições fiscalizatórias do Município nada 

mais são do que o exercício do Poder de Polícia (art. 78, do CTN), pressuposto 

normativo fático que justifica a instituição da taxa (art. 145, inciso II, da CR).

A taxa de licença e localização, a taxa de vistoria, a taxa de vigilância sanitá-

ria, dentre tantas outras, são apenas algumas das espécies tributárias que os entes 
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públicos se utilizam para remunerar os cofres públicos pelos gastos referentes ao 

exercício do Poder de Polícia no sentido de averiguar se aquela atividade que será 

executada pelo empresário atende, ou não, a norma respectiva. 

Até o advento da Lei Federal nº 13.874/2019, se a resposta fosse positiva, 

expedia-se o alvará de localização/funcionamento e as demais licenças, fiscalizan-

do-se o estabelecimento anualmente a fim de confirmar se as condições iniciais 

ainda se mantinham. Em ambos os casos, cobrava-se a taxa de licença e localização 

e taxa de fiscalização e vistoria, dentre outras específicas daquela atividade.

Atualmente, porém, este procedimento, ao que tudo indica, não mais sub-

siste, o que significa que o Poder de Polícia, num primeiro momento, não será 

exercido e, consequentemente, não haverá fato gerador (art. 114 do CTN) para 

justificar a cobrança da exação. Pelo raciocínio inverso, não sendo exercício o Po-

der de Polícia, em tese, não haveria custo para ser ressarcido e os Municípios não 

deveriam se deparar com déficit orçamentário.

Quando da elaboração e encaminhamento das leis orçamentárias de 2020, 

estas questões precisam ser devidamente alinhadas, já que é provável que haja 

um impacto orçamentário, não só em razão dos novos estabelecimentos de baixo 

risco que não serão tributados pelo início de suas atividades, mas, também, de 

todos os demais (de baixo risco) que já possuem o alvará. Estes últimos, por uma 

questão de isonomia, tampouco deverão arcar com a taxa de vistoria anual, esta-

belecendo-se um tratamento uniforme no território do Município (art. 5º, caput 

c/c art. 150, inciso II, ambos da CR).

Importante anotar que este tipo de readequação orçamentária não se con-

funde com benefício fiscal ou renúncia de receita, já que, na ausência de fato 

gerador do tributo, inexiste receita para ser renunciada. Logo, a não cobrança da 
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taxa de licença e localização, em tese, não configura violação às condutas vedadas 

em ano eleitoral (art. 73, § 10º, da Lei Federal nº 9.504/1997) e tampouco inob-

servância do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não significa que os 

Municípios possam desconsiderar este impacto no orçamento, exigindo as devi-

das readequações, em especial, das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para garantir que não haja o desequilíbrio nas contas públicas.

As taxas, porém, não deverão ser revogadas ou extintas. Isto porque, o 

Poder de Polícia continuará sendo exercido, mas postergado para momento pos-

terior ao início das atividades. 

Não se deve confundir o ato público de liberação (alvará) com o Poder 

de Polícia efetivamente exercido pelo Município. Mesmo que a licença final que 

resulta do Poder de Polícia (alvará) não seja expedida, se o estabelecimento, mes-

mo que de baixo risco, for fiscalizado, a cobrança do tributo se torna imperativa 

tendo em conta a ocorrência de seu fato gerador.

Tanto assim é, que a Lei Federal nº 13.874/2019 afastou a aplicabilidade 

do disposto no art. 1º ao 4º, ao Direito Tributário e Financeiro, ressalvando 

o inciso X do caput do art. 3º, de modo que o rol de direitos de liberdade 

econômica, em tese, em nada interferem na competência tributária dos entes 

federados (art. 1º, § 3º).

Isso significa que se o Município, efetivamente, exercer o Poder de Polícia 

em determinado estabelecimento poderá cobrar a taxa respectiva. Contudo, a 

mera estrutura fiscalizatória sem o comparecimento in loco já não se apresenta 

como uma possibilidade de cobrança da taxa para estas atividades de baixo risco.

Também parece ser uma consequência da norma geral de liberdade eco-

nômica que os estabelecimentos fiscalizados passem a pagar, apenas, a taxa de 
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fiscalização e vistoria. Isto porque, considerando a tipicidade cerrada do Direito 

Tributário, não haverá mais a taxa pelo poder de polícia no início das atividades 

de baixo risco, já que estas não demandam atos públicos de liberação. Sendo exer-

cida a fiscalização em momento posterior, o que é autorizado pela Lei Federal 

nº 13.874/2019, terá se perfectibilizado o fato gerador da taxa de fiscalização e 

vistoria: verificação das condições do estabelecimento e a compatibilidade com a 

legislação do Município. 

Nada impede, aliás, é recomendável, que os Municípios, na lei que irá defi-

nir os procedimentos para implementação dos Direitos de Liberdade Econômica 

em âmbito local, institua uma taxa diferenciada (taxa de fiscalização) para remu-

nerar o poder de polícia específico para estas situações de baixo risco, desde que 

haja a fiscalização efetiva do estabelecimento empresarial.

No art. 4º, da Lei Federal nº 13.874/2019, por sua vez, estão as garantias 

de livre iniciativa. Trata-se de instrumento que tem como finalidade assegurar os 

direitos de liberdade econômica arrolados no art. 3º.

No que interessa aos Municípios, quando da edição da norma local que 

irá regulamentar os Direitos de Liberdade Econômica, é dever da Administração 

Pública, exceto se em estrito cumprimento à previsão explícita em lei, evitar o 

abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente: “[...] 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.”

O ente público municipal, por exemplo, não poderia exigir alvarás para 

autorizar a impressão de documentos fiscais (nota fiscal de serviços) ou inscrever 

o contribuinte no cadastro fiscal de ISS, vinculação que é praxe em grande parte 

dos Municípios. É necessário segregar estes pressupostos para as atividades de 
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baixo risco, viabilizando que o cadastro seja feito mesmo que o empresário não 

tenha qualquer tipo de licença no Município. O alvará não deve ser vinculado ao 

cadastro de contribuinte.

Até porque, se o empresário não possuir alvará e iniciar atividade de baixo 

risco, não cometerá nenhuma irregularidade. No entanto, se esta atividade for de 

prestação de serviços e o empresário não recolher o imposto devido e não cum-

prir as demais obrigações acessórias, deverá ser autuado por não recolher o ISS 

(obrigação principal) e por não emitir o documento fiscal (obrigação acessória).

Além disso, a interpretação ampliativa da novel legislação deu margem 

para, por meio de Resolução do CGSIM, órgão eminentemente econômico, defi-

nir classificações de baixo risco de incêndio, baixo risco ambiental e dispensar os 

atos públicos respectivos.14 

Ainda, definiu uma classificação de médio risco, utilizando-se da semântica 

a partir de conceitos de “Baixo Risco A” e “Baixo Risco B”, hipóteses inexistentes 

na redação original da Medida Provisória nº 881/2019 e na redação atual dada 

pela Lei Federal nº 13.874/2019.
14  De acordo com esta resolução:
Art. 2º Para fins de padronização de redação, passam a ser denominados pelo CGSIM como: 
I - baixo risco ou “baixo risco A”: a classificação de atividades para os fins do art. 3º, § 2º, inciso II, da Medida Provisória nº 
881, de 30 de abril de 2019, cujo efeito específico e exclusivo é dispensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação 
da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento; 
II - médio risco ou “baixo risco B”: a classificação de atividades cujo grau de risco não seja considerado alto e que não se 
enquadrem no conceito de baixo risco ou “baixo risco A” do inciso I deste artigo, cujo efeito é permitir, automaticamente 
após o ato do registro, a emissão de licenças, alvarás e similares de caráter provisório para início da operação do estabe-
lecimento, conforme previsto no art. 7º, caput, da Lei Complementar nº 123, de 14 de novembro de 2006, e no art. 6º, 
caput, da Lei nº 11.598, de 3 dezembro de 2007; e 
III - alto risco: aquelas assim definidas por outras resoluções do CGSIM e pelos respectivos entes competentes, em atendi-
mento aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios. 
§ 1º As atividades de baixo risco ou “baixo risco A”, nos termos do art. 2º, inciso I, desta Resolução não comportam visto-
ria para o exercício contínuo e regular da atividade, estando tão somente sujeitas à fiscalização de devido enquadramento 
posterior nos termos do art. 3º, § 3º da Medida Provisória nº 881, de 30 de abril de 2019. 
§ 2º As atividades de médio risco ou “baixo risco B”, nos termos do art. 2º, inciso II, desta Resolução comportam vistoria 
posterior para o exercício contínuo e regular da atividade.
§ 3º As atividades de alto risco, nos termos do art. 2º, inciso III, desta Resolução exigirão vistoria prévia para início da 
operação do estabelecimento.
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Salvo melhor juízo, os atos fiscalizatórios realizados pelas Secretarias dos 

Municípios encontram seu fundamento de validade em normas distintas (legais e 

constitucionais). São sistemas específicos criados a partir de critérios técnicos e 

cujo objetivo é assegurar o exercício responsável da livre iniciativa, considerando 

os mais diversificados impactos.

A LC nº 140/2011, por exemplo, traz toda uma estrutura administrativa 

a fim de coibir atividades potencialmente poluidoras, manter o ambiente ecolo-

gicamente equilibrado e garantir para estas gerações e as futuras, um desenvolvi-

mento sustentável com maior preservação possível dos recursos naturais (art. 23, 

inciso VII, 24, inciso VIII e o art. 170, inciso VI, todos da CR).

Já a Lei Federal nº 13.425/2017, encontra seu fundamento de validade no 

art. 21, inciso I, na parte final do art. 24, no § 5º do art. 144 e no caput do art. 

182 da Constituição Federal. Esta norma, que objetiva a proteção contra o incên-

dio, estabelece que o processo de aprovação da construção, instalação, reforma, 

ocupação ou uso de estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público 

perante o poder público municipal, voltado à emissão de alvará de licença ou 

autorização, ou documento equivalente, deverá observar o estabelecido na legis-

lação estadual sobre prevenção e combate a incêndio e a desastres e nas normas 

especiais editadas (art. 4º, inciso I).

Não é diferente com a Vigilância Sanitária que, dentro do seu âmbito de 

competência, está adstrita a Lei Federal nº 9.782/1999, que criou o Sistema Na-

cional de Vigilância Sanitária, e a Lei Federal nº 8.080/1990.

Como se percebe, há um conjunto de normas e estruturas administrativas 

autônomas para lidar com a pluralidade de valores constitucionais na medida em 

que o exercício pleno e irrestrito de um deles pode conflitar ou aniquilar outro, 
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resultado que é inadmissível dentro de um Estado Democrático de Direito.

Ademais, sendo sistemas autônomos, cada um deles atua num campo es-

pecífico vinculado a determinado desdobramento da atividade exercida pelo par-

ticular. Uma determinada atividade empresarial pode exigir a atuação de todos 

estes sistemas em conjunto (alvará sanitário, ambiental e do Corpo de Bombei-

ros), apenas um deles, ou somente dois. Em tese, são sistemas que estão adstritos 

a questões técnicas, estudadas por Ciências alheias ao Direito e que, via de regra, 

não possuem pontos de intersecção.

Traduzindo, a concessão de alvará sanitário não significa que a atividade 

pode ser exercida, já que, se por sua natureza, for necessário o alvará ambiental, 

sem este documento é provável que o empresário infringirá a legislação respecti-

va. Somente a liberação de todos os atos necessários para execução daquele objeto 

social é que tornariam lícito o início das atividades.

Porque seria diferente com a Lei Federal nº 13/874/2019? Trata-se de uma 

norma geral de Direitos de Liberdade Econômica e, assim como os demais siste-

mas fiscalizatórios, deve se manter adstrito ao seu campo de atuação. 

Há uma necessidade de harmonização da declaração de Direitos de Li-

berdade Econômica e das demais normas existentes no Ordenamento Jurídico, 

mormente se tratar de instrumentos de concretização de valores constitucionais 

distintos, portanto, metas coletivas de igual importância. O Legislador infracons-

titucional carece de legitimidade para criar uma norma geral das normas gerais 

que, por meio de Resolução, atinge normas ambientais, sanitárias, de proteção 

ao incêndio, reestrutura a atividade fiscalizatória do Poder Executivo municipal, 

impacta no orçamento e atinge a autonomia dos entes federados de legislarem 

sobre assunto de interesse local e sobre a ordenação territorial do Município, 
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atribuições que, a partir da Constituição Federal de 1988, decorrem de cláusula 

pétrea (art. 60, § 4º, inciso I, da CR).

Por estas razões de ordem teórica e prática é que os Municípios devem em-

preender esforços para editarem normas locais específicas que definam como de-

vem se dar os atos públicos de liberação e como irá ser exercida a fiscalização dos 

estabelecimentos que iniciarem atividades de baixo risco. A Resolução CGSIM 

nº 51/2019 apresenta algumas incompatibilidades que extrapolam a sua compe-

tência e não pode se sobrepor a outras normas técnicas de cunho específico. Em 

caso de eventual conflito, as últimas devem prevalecer (ambientais, sanitárias e 

de proteção contra o incêndio), mesmo que o ente local ainda não tenha editado 

uma norma que implemente os instrumentos de liberdade econômica em âmbito 

local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A livre iniciativa, por expressa disposição constitucional, é um dos alicerces 

do Estado Democrático de Direito e um dos fundamentos da Ordem Econômica. 

O Estado, também por expressa determinação constitucional, deve ser eficiente 

na sua atuação como agente normativo e regulador das atividades econômicas, sob 

pena de violar o dito princípio.

O Direito Administrativo, com paradigmas ainda não reconstruídos frente 

ao avanço globalizado da sociedade contemporânea, não consegue ser suficien-

temente eficiente para atender a velocidade com que se concretizam as relações 

negociais no mundo corporativo.

Logo, a criação de uma lei instituidora de instrumentos que possam com-

pensar esta deficiência em prol do desenvolvimento da liberdade econômica é 
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necessária e urgente, o que exige dispensar elogios aos fins buscados pela Lei 

Federal nº 13.874/2019. No entanto, o brocardo ainda prevalece: os fins não 

justificam os meios!

Garantir a liberdade econômica a que preço? A ausência de qualquer fiscali-

zação prévia, a depender da atividade, mesmo que de baixo impacto, traz enormes 

riscos aos consumidores, ao meio ambiente e coloca o gestor municipal na obriga-

ção de reformular toda a sua estrutura para fiscalizar os novos estabelecimentos. 

Além disso, a aplicação cega da Resolução CGSIM nº 51/2019 como nor-

ma geral das demais normas gerais (ambientais, sanitárias e de proteção contra o 

incêndio) parece um equívoco hermenêutico e em caso de eventual conflito da 

norma regulamentar expedida pelo Órgão Econômico e aquelas editadas pelos 

órgãos técnicos específicos, as últimas deverão prevalecer, não podendo o empre-

sário escudar-se na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica para eximir-

-se do cumprimento de medidas que confiram um mínimo grau de segurança no 

exercício de suas atividades.

A partir de toda esta regulamentação e dos evidentes conflitos gerados 

entre o Poder Público e a iniciativa privada, acredita-se que é urgente a neces-

sidade de os Municípios exercerem a competência que a própria Lei Federal nº 

13.874/2019 lhes outorgou (art. 3º, § 1º, inciso III) a partir de um estudo in-

tegrado entre as Secretarias do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Secretaria 

da Fazenda e, se for operacionalmente viável, com a manifestação do Corpo de 

Bombeiros da localidade, instituindo uma classificação própria de atividades de 

baixo risco que dispensam atos públicos de liberação. Fazendo isso, porém, o ente 

municipal deve atentar para a necessidade de notificar o Ministério da Economia 

acerca da sua existência a fim de que o órgão se manifeste sobre a compatibilidade 
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da norma local com a norma geral. 

Ainda, há uma nítida diferença entre a dispensa do alvará e a imunidade 

fiscalizatória. Os entes municipais também deverão disciplinar os procedimentos 

para que esta fiscalização seja feita de ofício, a partir do momento em que toma-

rem conhecimento da abertura de um novo estabelecimento. 

Instrumento interessante para garantir este controle por parte dos Mu-

nicípios seria a adesão a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 

Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, cuja finalidade é buscar uma 

integração do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas 

jurídicas e articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, 

buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evi-

tar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva 

do usuário (Lei Federal nº 11.598/2007).

Essa alternativa fará com que, independentemente de a atividade ser de 

comércio ou prestação de serviços, o empresário, ao requerer o arquivamento de 

seus atos constitutivos no órgão respectivo, seja também inscrito nos cadastros do 

Município onde irá exercer suas atividades (estabelecimento), ainda que, repita-

-se, se for de baixo risco, não seja necessário o ato público de liberação (alvará). 

Até porque, em sendo atividade de prestação de serviços, a inscrição no cadastro 

fiscal de contribuintes de ISS é obrigatória, assim como a emissão do documento 

fiscal respectivo, de modo que o início da atividade sem o atendimento desta obri-

gação acessória, em tese, acarreta a aplicação de penalidade com base no Código 

Tributário Municipal respectivo ou outra lei esparsa que trate desta matéria.

São estes os principais impactos que os Municípios passarão a sentir em 

razão da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e o Poder de Polícia 
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exercido pelas Secretarias respectivas (atos públicos de liberação). O fim buscado 

é relevante e os instrumentos de efetivação urgentes, o que torna louvável a Lei 

Federal nº 13.874/2019. Contudo, a Resolução CGSIM nº 51/2019 extrapolou 

os limites da norma geral e adentrou em conceitos alheios a sua seara, podendo 

resultar em conflito normativo. Caso isso ocorra, a boa hermenêutica exige que as 

normas específicas (ambientais, sanitárias e de proteção contra o incêndio) sejam 

preservadas. 

De bom grado que os Municípios editem suas próprias normas classifica-

tórias de baixo risco e os demais procedimentos necessários à efetivação de uma 

fiscalização de ofício, garantindo o exercício do poder de polícia em harmonia 

com o exercício responsável da livre iniciativa. 

Sem qualquer pretensão de esgotar a matéria, estas são as diretrizes inter-

pretativas obtidas a partir da experiência prática e das reflexões teóricas perti-

nentes que, entende-se, melhor atendem a convergência dos interesses plurais e 

diversificados inerentes a um Estado Democrático de Direito.
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  A agricultura, tal como a conhecemos hoje, é fruto de um longo período 

de evolução, de capacidades, tecnologias e relação de instituições públicas e priva-

das. Setor de caráter biológico, com riscos na produção e comercialização, volati-

lidade de preços e de acompanhamento por instrumentos de política pública. Até 

os anos de 1970, o crescimento agrícola era baseado na expansão de áreas no con-

vívio com baixos índices de produtividade. Contudo, há uma consolidação de um 

conjunto de paradigmas e trajetórias cujas origens e cujos caminhos percorridos 

foram distintos, não coordenados em sua essência e a exploração econômica de 

propriedades rurais isoladas, agora, é tomada como parte de um amplo sistema de 

relações produtivas, tecnológicas e mercadológicas interdependentes. Com isso, 

o país é, atualmente, um dos maiores produtores mundiais de alimentos, fibras e 

energias renováveis.

  Investimentos em ciência e tecnologia e a presença de produtores rurais 
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dinâmicos em um ambiente competitivo mudaram aquela antiga realidade e os es-

tabelecimentos agrícolas passaram a ser analisados como organizações produtivas 

no exercício da atividade econômica no campo. Modernamente, entende-se que 

uma Cadeia Agroindustrial (CAI) específica é composta por agentes em distintos 

níveis de coordenação (Davis e Goldberg, 1957), que compreende os segmentos 

antes, dentro e depois da porteira da fazenda, envolvidos na produção, trans-

formação, comercialização e logística de um produto agrícola específico e itens 

produzidos a partir deles até o consumo final. 

  Podemos admitir, em um contexto jurídico mais específico, que o agro-

negócio é a rede de negócios que integra as atividades econômicas organizadas 

de fabricação e fornecimento de insumos, produção, processamento, beneficia-

mento e transformação, comercialização, armazenamento, logística e distribui-

ção de bens agrícolas, pecuários, de reflorestamento e aquicultura, bem como 

seus subprodutos e resíduos de valor econômico. Assim, nos mercados agroali-

mentares ou agroindustriais são estabelecidas regras de conduta que modelam as 

relações intersubjetivas e que deverão levar em conta os impactos econômicos 

que delas derivam. Os efeitos sobre a distribuição ou alocação dos recursos e os 

incentivos que influenciam o comportamento dos agentes econômicos privados. 

  O Direito e a Economia exercem papel fundamental na formação de ins-

tituições e organizações e influenciam no desenvolvimento do setor. A análise 

conjunta do Direito e das Organizações tem relevância por possibilitar entendi-

mento mais profundo da complexidade da realidade agroindustrial.  A rede con-

tratual na atividade agroindustrial revela-se desde a tutela direta das transações 

através dos contratos comerciais até formas mais sofisticadas de institucionaliza-

ção de mercados. O perfil social do mercado reserva ao direito outra função além 

da preservação do sistema de produção, a implementação de políticas públicas 
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com escopo de dar concreção aos objetivos constitucionais fixados. 

  Aqui, a segurança jurídica encontra especial relevo, tem notável influên-

cia e a compreensão da relação entre justiça e eficácia vai se tornando cada vez 

mais premente e os arranjos institucionais não são neutros em relação ao uso dos 

recursos econômicos. Por exemplo, a natureza das instituições, que caracterizam 

um sistema de crédito, sustenta-se nas relações econômicas entre os agentes, nas 

políticas públicas de fomento à agricultura e nas resoluções ou enunciados emana-

dos do sistema legal e judiciário sobre os direitos dos credores. Assim, os gover-

nos instituem regras, leis e normas que regulam o sistema de agrícola e o crédito. 

Os agentes ao longo da cadeia agroindustrial tratam de estabelecer modos de 

governança que minimizem seus custos de transação que confortem um horizonte 

de expectativa, de previsibilidade e estabilidade das relações. 

  Uma nova regulação é justificada quando há falhas de mercado, quando 

se busca reduzir os custos de transação e tem efeito ao melhorar o ambiente de 

negócios em uma cadeia produtiva. Essa análise tem por fim o uso apropriado 

dos termos e institutos jurídicos e/ou sua melhor interpretação, como promoção 

do crescimento e desenvolvimento econômico. Até pouco tempo era mínima a 

preocupação com consequências das políticas públicas e com uso de evidências 

para tomada de decisões. Nos Estados Unidos a obrigação de examinar custos e 

benefícios das medidas regulatórias vigora deste a Executive Order n. 12.291, 

expedida em 1981, e o Reino Unido usou Análise de Impacto Econômico Regula-

tório (AIER) pra rever todas as políticas com vistas a reduzir custos que dificultam 

empreendedorismo e desenvolvimento de negócios. No Brasil, a regulação e polí-

ticas públicas muitas vezes geral “efeito bumerangue” com as agências regulatórias 

ou órgãos de execução resultando evidente aumento da judicialização. 
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  No âmbito da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 

13.874, de 20 de setembro de 2019), 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, em seu artigo art. 5º, está disposto 

que as propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral 

de agentes econômicos, editadas por órgão ou entidade da administração pública 

federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da reali-

zação de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre 

os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto 

econômico. 

  Um dos objetivos da norma de liberdade econômica é assegurar a racio-

nalidade regulatória, desta forma, esta análise deverá levar em conta como cri-

térios a economicidade, efetividade, eficácia e eficiência. A avaliação regulatória 

possui natureza prospectiva e retrospectiva. No contexto da análise prospectiva 

devem estar expostos os pressupostos e fundamentos para a formação de premis-

sas de cada ambiente especifico que se quer regular e porquê. Mas também a ava-

liação regulatória veicula uma revisão das medidas regulatórias, em face também 

dos efeitos e custos que elas já geraram. A vantagem da revisão do estoque regu-

latório (regulatory lookback) está no fato que as iniciativas regulatórias podem 

ser examinadas com base em dados amis confiáveis e objetivos, e não apenas com 

base em seus efeitos esperados.      

  Além da ordem geral para um novo regime regulatório mais cauteloso e 

estudado em seus impactos econômicos, a própria Lei de Liberdade Econômica 

traz princípios que buscam em seu contexto arregimentar uma nova ordem para 

um novo e mais sustentável ambiente de negócio no Brasil. Tal diploma toca al-

guns aspectos específicos no agronegócio e poderão alterar formas de consecução 
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e interpretação dos negócios jurídicos que se formam e compõem os atuais sis-

temas agroindustriais. Vamos buscar analisar, sem qualquer pretensão de caráter 

exaustivo os principais dispositivos e a forma como poderão se relacionar com as 

atividades econômicas que compõem o agronegócio. 

  A Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, então, 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, e o 

disposto na Lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, 

empresarial, econômico, e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem 

no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública. Interpretam-se em favor da 

liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e 

à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas 

privadas.

  De acordo com o art. 2, são princípios que norteiam essa nova ordem a 

liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas; a boa-fé do 

particular perante o poder público; a intervenção subsidiária e excepcional do 

Estado sobre o exercício de atividades econômicas; e, em determinados casos, 

o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Dentre os 

princípios ligados a liberdade no exercício de atividade econômica, a boa-fé e 

as restrições a relativização das obrigações de direito privado ganham relevân-

cia geral. Assim porque tocam em sua formação, função e execução os contratos 

agrários, os modelos de negócios próprios do agronegócio e suas formas de 

financiamento. 

  Dentro e fora do sistema financeiro, para as instituições financeiras e tra-

dings, existem regras operacionais e sistemas de avaliação de risco de crédito que 
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colocam parâmetros com a formação de ratings, precificando o custo das linhas 

de financiamento, seus prazos e garantias aplicáveis. Na concessão do crédito ao 

produtor rural poderiam ter sido consideradas garantias e seus diferentes efeitos 

e sua realização relaciona-se diferente com a segurança do crédito e manutenção 

constante e regular de um fluxo nacional e internacional de investimentos. Por 

exemplo, dentro da política de crédito rural, podem estar combinados vários 

mecanismos de incentivos que tem como objetivos principais aumentar a par-

ticipação das tradings e do mercado financeiro no financiamento privado do 

agronegócio.

  Com tal regramento geral e alteração do art. 421 do Código Civil, passa 

então os negócios jurídicos empresariais paritários a ter a garantia de que poderão 

ser objeto de livre estipulação das partes, de forma a aplicar todas as regras de 

direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avençado (pacta sunt ser-

vanda) e a limitação de ordem pública tocará a liberdade dos agentes privados 

no traçado da função social do contrato. Prevalecerão o princípio da intervenção 

mínima e a excepcionalidade da revisão contratual e os contratos civis e empresa-

riais 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 pode-

rão 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.”

  Ainda e no mesmo sentido, e tão importante aos mercados de commo-

dities agrícolas, caberá aos agentes econômicos definir livremente, em mercados 

não regulados, o preço de produtos e de serviços como consequência de altera-
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ções da oferta e da demanda, também assim, desenvolver, executar, operar ou 

comercializar novas modalidades de produtos e de serviços quando as normas 

infralegais se tornarem desatualizadas por força de desenvolvimento tecnológico 

consolidado internacionalmente, nos termos estabelecidos em regulamento, que 

disciplinará os requisitos para aferição da situação concreta, os procedimentos, o 

momento e as condições dos efeitos, de acordo com art. 3 da lei em referência. 

Não está longe de nosso olhar, a forte intervenção que o Estado exerceu sobre os 

mercados agrícolas, em especial, café e açúcar, na livre formação dos preços e ou 

forma de comercialização, gerando graves distorções e prejuízos setoriais com o 

tratamento dado pelo Instituto Brasileiro do Café e do Instituto do Açúcar e do 

Álcool, respectivamente.    

  Dentre as garantias de livre iniciativa, conforme disposto no art. 4, é 

dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta Lei, 

no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre 

a qual esta lei versa, exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, 

evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente criar reserva de 

mercado ao favorecer, na regulação, grupo econômico, ou profissional, em preju-

ízo dos demais concorrentes; redigir enunciados que impeçam a entrada de novos 

competidores nacionais ou estrangeiros no mercado; exigir especificação técnica 

que não seja necessária para atingir o fim desejado; redigir enunciados que impe-

çam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou mode-

los de negócios, ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de 

alto risco; aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios; criar 

demanda artificial ou compulsória de produto, serviço ou atividade profissional, 

inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros; introduzir limites à livre for-

mação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas; restringir o uso 
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e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico, ressalvadas 

as hipóteses expressamente vedadas em lei federal; e exigir, sob o pretexto de ins-

crição tributária, requerimentos de outra natureza de maneira a mitigar os efeitos 

do inciso I do caput do art. 3º da lei, ou seja, desenvolver atividade econômica de 

baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria 

ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de libe-

ração da atividade econômica. 

  Por fim, os agentes econômicos poderão ter a garantia de que, nas soli-

citações de atos públicos de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao 

disposto nesta Lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do 

processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máxi-

mo estipulado para a análise de seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, 

o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os 

efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei. A prova da publici-

dade de atos societários, quando exigida em lei, será feita mediante anotação nos 

registros da junta comercial à vista da apresentação da folha do Diário Oficial, em 

sua versão eletrônica, dispensada a juntada da mencionada folha. Será competente 

o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração propor a elabora-

ção da tabela de preços dos serviços pertinentes ao Registro Público de Empresas 

Mercantis. 

  No Brasil, o (nem tão) óbvio precisa ser dito. Há direito fundamental à 

livre iniciativa e ele antecede a todos os outros direitos econômicos. Desburo-

cratizar é garantir um direito fundamental (de livre iniciativa) aos indivíduos e 

empresas. A desburocratização diminui barreiras à entrada e diminui custos de 

transação, melhorando ambiente de negócios, especialmente para pequenas e mé-

dias empresas. A Ordem Econômica de 1988 é um conjunto híbrido quanto a 
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influências ideológicas e o fato de a Constituição Federal de 1988 ter consagrado 

de forma inédita, direitos sociais em seu Texto, conduziu a uma enorme produção 

de normas infraconstitucionais que os regulamentavam. Mas isso não invalida o 

princípio da liberdade de iniciativa, e seus direitos derivados. 

  Na verdade, em trinta anos de Constituição, esse princípio não recebeu 

claro tratamento sob forma de um marco legislativo. Observado em seu caráter 

dinâmico, em comparação com a Ordem Econômica Constitucional anterior, com 

o Texto Constitucional de 1988, o Estado deveria se afastar do domínio econômi-

co. Uma política econômica estatal, uma vez traçada dentro dos limites constitu-

cionais, é naturalmente variável. Neste sentido, adota-se, neste instante, no Brasil, 

conforme mandato conferido legitimamente pelo povo, uma política econômica 

(decisão política) que resgata valores como a livre iniciativa, livre concorrência, 

direitos de propriedade e segurança do crédito e do investimento. 
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A liberdade é um dos valores mais sagrados para que a democracia prevale-

ça. No Brasil, ao menos na teoria, não é diferente. Contudo, ao longo do tempo o 

aparelho estatal burocrático nos tornou reféns de formulários, carimbos, análises 

e aprovações. Some-se a isso a presunção de má fé, que permeia as relações entre 

Estado e indivíduo, e teremos uma receita perfeita para impedir o desenvolvimen-

to de um país.

E esse cenário não impede apenas o surgimento de novos negócios e o estí-

mulo ao espírito empreendedor, mas permite também o avanço da corrupção. É a 

burocracia, pois, a mãe desta chaga maldita que acomete nosso Brasil.

Com isso, além de afastar investimentos nacionais e estrangeiros, perdendo 

a valiosa oportunidade de gerar emprego e renda para a população, desperdiça-

mos dinheiro público que poderia ser revertido para qualificar políticas sociais ou 

reforçar nossa infraestrutura.

LIBERDADE E 
BOA FÉ: A CHAVE 
PARA O FUTURO!

LEONARDO PASCOAL
Prefeito de Esteio/RS
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Em meio ao quadro atual, a Medida Provisória nº 881/2019, a chamada MP 

da Liberdade Econômica, surgiu como um grande fio de esperança. Não à toa pas-

sou a ser considerado o maior ato único de desburocratização da história brasileira.

Nesse sentido, o Município de Esteio, por meio de nosso Governo, vislum-

brou uma grande oportunidade de melhorar o ambiente de negócios na cidade. 

Desta forma, propusemos a Lei Municipal de Liberdade Econômica, iniciativa 

que acabou se tornando pioneira no Brasil, sendo a primeira lei de âmbito local 

sancionada, no dia 08 de agosto de 2019.

A construção deste diploma legal, assim como do Decreto que o regula-

menta, foi fruto de um trabalho árduo e feito a muitas mãos, com a colaboração 

decisiva do relator da matéria no Congresso Nacional, deputado Jerônimo Göer-

gen. Colocamos, pois, nossa equipe técnica de modo intensivo a trabalhar no 

texto e em suas necessárias adequações.

Transcorreram-se 35 dias da primeira reunião do comitê criado para esta 

missão, na Prefeitura Municipal de Esteio, até a sanção da Lei e a publicação do 

Decreto. Para tanto, também foi determinante a atuação dos vereadores, que, de 

forma sensível, aprovaram o texto de forma unânime.

Neste caminho, identificamos os pontos de competência e interesse local 

da Medida Provisória, analisamos individualmente as 1.318 atividades econômi-

cas inscritas no CNAE, confrontamos a proposta com diversas outras legislações 

existentes nas áreas do desenvolvimento econômico, urbanismo, meio ambiente 

e vigilância sanitária, e vasculhamos a legislação municipal na busca de normas 

conflitantes ou obsoletas em relação ao texto proposto.

Com isso, conseguimos beneficiar diretamente 1.008 atividades econômi-

cas, sendo 348 de baixo risco (sem necessidade de qualquer tipo de autorização 
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prévia) e 660 de médio risco (obtenção automática de alvará provisório de 12 

meses a partir do registro da empresa). Também avançamos no sentido de tornar 

os processos de fiscalização mais orientadores e menos punitivos, dentre outras 

conquistas.

Os resultados, embora recentes, já começam a aparecer. No primeiro mês 

de implantação da Lei Municipal de Liberdade Econômica, o número de registros 

de empresas cresceu 32,6% em Esteio, quando comparado com o mesmo período 

do ano anterior.

Cabe destacar também o efeito prático da medida na Expointer, a maior feira 

a céu aberto da América Latina. Em 2018 foram mais de 400 alvarás emitidos, que 

obrigavam os expositores, do interior do Rio Grande do Sul e de outros estados, a 

virem antes da feira para vencer a burocracia. Neste ano, já com o advento da nova 

lei, nada disso foi necessário. A feira, por sua vez, foi um grande sucesso.

É preciso aproveitar este momento, aproveitar este debate, e fazer com 

que a liberdade e a boa fé possam avançar efetivamente. Para tanto, é preciso que 

as iniciativas municipais se multipliquem, pois só assim haverá efeitos práticos na 

vida de quem empreende.

Esteio largou na frente nesta caminhada, mas o importante não é o pio-

neirismo, e sim a possibilidade de beneficiar a centenas de atividades econômicas 

diferentes, agilizando os processos e, consequentemente, o desenvolvimento. Isso 

está ao alcance de todos.

Que outras iniciativas como essa possam surgir e que todos nós, indepen-

dente das siglas às quais pertençamos, possamos aplaudi-las e usá-las em favor da 

sociedade. Apenas desta forma construiremos uma nação verdadeiramente livre 

e próspera.
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Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômi-

ca; estabelece garantias de livre mercado; altera as Leis nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, 11.598, de 3 de dezembro 

de 2007, 12.682, de 9 de julho de 2012, 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.934, 

de 18 de novembro 1994, o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 

de setembro de 1946 e a Consolidação das Leis do Traba-

lho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943; revoga a Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro 

de 1962, a Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e 

dispositivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 

1966; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, 

que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de ativi-
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dade 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.

§ 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.

§ 2º Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do res-

peito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de orde-

nação pública sobre atividades econômicas privadas.

§ 3º O disposto nos arts. 1º, 2º, 3º e 4º desta Lei não se aplica ao direito 

tributário e ao direito financeiro, ressalvado o inciso X do caput do art. 3º.

§ 4º O disposto nos arts. 1º, 2º, 3º e 4º desta Lei constitui norma geral de 

direito econômico, conforme o disposto no inciso I do caput e nos §§ 1º, 2º, 3º e 

4º do art. 24 da Constituição Federal, e será observado para todos os atos públi-

cos de liberação da atividade econômica executados pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios, nos termos do § 2º deste artigo.

§ 5º O disposto no inciso IX do caput do art. 3º desta Lei não se aplica aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exceto se:

I - o ato público de liberação da atividade econômica for derivado ou delegado por 

legislação ordinária federal;

ou

II - o ente federativo ou o órgão responsável pelo ato decidir vincular-se ao dis-

posto no inciso IX do caput do art.
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3º desta Lei por meio de instrumento válido e próprio.

§ 6º Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos públicos de libera-

ção a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o ca-

dastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, 

sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na 

aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade econômica, 

inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a opera-

ção, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito 

público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, 

operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros.

Art. 2º São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:

I - a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas;

II - a boa-fé do particular perante o poder público;

III - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de 

atividades econômicas; e

IV - o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado.

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre os critérios de aferição para 

afastamento do inciso IV do caput deste artigo, limitados a questões de má-fé, 

hipersuficiência ou reincidência.

CAPÍTULO II

DA DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE 
ECONÔMICA

Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o 
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desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:

I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha 

exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem 

a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica;

II - desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da sema-

na, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos 

adicionais, observadas:

a) as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à 

poluição sonora e à perturbação do sossego público;

b) as restrições advindas de contrato, de regulamento condominial ou de 

outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de direito real, in-

cluídas as de direito de vizinhança; e

c) a legislação trabalhista;

III - definir livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos e 

de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda;

IV - receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da adminis-

tração pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade econômica, 

hipótese em que o ato de liberação estará vinculado aos mesmos critérios de in-

terpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores, observado 

o disposto em regulamento;

V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da ativi-

dade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empre-

sarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia 
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privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário;

VI - desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de 

produtos e de serviços quando as normas infralegais se tornarem desatualizadas 

por força de desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente, nos 

termos estabelecidos em regulamento, que disciplinará os requisitos para aferição 

da situação concreta, os procedimentos, o momento e as condições dos efeitos;

VII - (VETADO);

VIII - ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários 

serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as 

regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avençado, exceto 

normas de ordem pública;

IX - ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da 

atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta Lei, apresentados todos 

os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado 

expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para a análise de seu pe-

dido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente 

importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expres-

samente vedadas em lei;

X - arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio 

digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, hipótese em 

que se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais e para a compro-

vação de qualquer ato de direito público;

XI - não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória 

abusiva, em sede de estudos de impacto ou outras liberações de atividade econô-

mica no direito urbanístico, entendida como aquela que:
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a) (VETADO);

b) requeira medida que já era planejada para execução antes da solicitação 

pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda para execução 

da referida medida;

c) utilize-se do particular para realizar execuções que compensem impac-

tos que existiriam independentemente

do empreendimento ou da atividade econômica solicitada;

d) requeira a execução ou prestação de qualquer tipo para áreas ou situação 

além daquelas diretamente impactadas pela atividade econômica; ou

e) mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive utilizada 

como meio de coação ou intimidação; e

XII - não ser exigida pela administração pública direta ou indireta certidão 

sem previsão expressa em lei.

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo:

I - ato do Poder Executivo federal disporá sobre a classificação de ativida-

des de baixo risco a ser observada na ausência de legislação estadual, distrital ou 

municipal específica;

II - na hipótese de ausência de ato do Poder Executivo federal de que trata 

o inciso I deste parágrafo, será aplicada resolução do Comitê para Gestão da Rede 

Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de

Empresas e Negócios (CGSIM), independentemente da aderência do ente 

federativo à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios (Redesim); e
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III - na hipótese de existência de legislação estadual, distrital ou municipal 

sobre a classificação de atividades de baixo risco, o ente federativo que editar ou 

tiver editado norma específica encaminhará notificação ao Ministério da Econo-

mia sobre a edição de sua norma.

§ 2º A fiscalização do exercício do direito de que trata o inciso I do caput 

deste artigo será realizada posteriormente, de ofício ou como consequência de 

denúncia encaminhada à autoridade competente.

§ 3º O disposto no inciso III do caput deste artigo não se aplica:

I - às situações em que o preço de produtos e de serviços seja utilizado com 

a finalidade de reduzir o valor do tributo, de postergar a sua arrecadação ou de 

remeter lucros em forma de custos ao exterior; e

II - à legislação de defesa da concorrência, aos direitos do consumidor e às 

demais disposições protegidas por lei federal.

§ 4º Para fins do disposto no inciso VII do caput deste artigo, entende-se 

como restrito o grupo cuja quantidade de integrantes não seja superior aos limites 

específicos estabelecidos para a prática da modalidade de implementação, teste ou 

oferta, conforme estabelecido em portaria do Secretário Especial de Produtivida-

de, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia.

§ 5º O disposto no inciso VIII do caput deste artigo não se aplica à empre-

sa pública e à sociedade de economia mista definidas nos arts. 3º e 4º da Lei nº 

13.303, de 30 de junho de 2016.

§ 6º O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica quando:

I - versar sobre questões tributárias de qualquer espécie ou de concessão 

de registro de marcas;
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II - a decisão importar em compromisso financeiro da administração pú-

blica; e

III - houver objeção expressa em tratado em vigor no País.

§ 7º A aprovação tácita prevista no inciso IX do caput deste artigo não se 

aplica quando a titularidade da solicitação for de agente público ou de seu cônju-

ge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o 3º (terceiro) grau, dirigida a autoridade administrativa ou política 

do próprio órgão ou entidade da administração pública em que desenvolva suas 

atividades funcionais.

§ 8º O prazo a que se refere o inciso IX do caput deste artigo será definido 

pelo órgão ou pela entidade da administração pública solicitada, observados os 

princípios da impessoalidade e da eficiência e os limites máximos estabelecidos 

em regulamento.

§ 9º (VETADO).

§ 10. O disposto no inciso XI do caput deste artigo não se aplica às situa-

ções de acordo resultantes de ilicitude.

§ 11. Para os fins do inciso XII do caput deste artigo, é ilegal delimitar 

prazo de validade de certidão emitida sobre fato imutável, inclusive sobre óbito.

CAPÍTULO III

DAS GARANTIAS DE LIVRE INICIATIVA

Art. 4º É dever da administração pública e das demais entidades que se 

vinculam a esta Lei, no exercício de regulamentação de norma pública perten-

cente à legislação sobre a qual esta Lei versa, exceto se em estrito cumprimento 
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a previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, 

indevidamente:

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 na-

cionais 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 ativida-

de 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.

CAPÍTULO IV

DA ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO
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Art. 5º As propostas de edição e de alteração de atos normativos de inte-

resse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas 

por órgão ou entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e 

as fundações públicas, serão precedidas da realização de análise de impacto regu-

latório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato norma-

tivo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico.

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a data de início da exigência 

de que trata o caput deste artigo e sobre o conteúdo, a metodologia da análise de 

impacto regulatório, os quesitos mínimos a serem objeto de exame, as hipóteses 

em que será obrigatória sua realização e as hipóteses em que poderá ser dispen-

sada.

CAPÍTULO V

DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS E DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica extinto o Fundo Soberano do Brasil (FSB), fundo especial de 

natureza contábil e financeira, vinculado ao Ministério da Economia, criado pela 

Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008.

Art. 7º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a 

vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associa-

dos, instituidores ou administradores.

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um ins-

trumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a 

finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, 
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renda e inovação em benefício de todos.”

“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, des-

considerá-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.

§ 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 ilíci-

tos 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.” (NR)
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“Art. 113. ..............................................................................

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração 

do negócio;

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo 

de negócio;

III - corresponder à boa-fé;

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; 

e

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a ques-

tão discutida,

inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica 

das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebra-

ção.

§ 2º As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de pre-

enchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas 

previstas em lei.” (NR)

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social 

do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princí-

pio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.” (NR)

“Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e 

simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento 
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dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, ga-

rantido 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 obser-

vada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limi-

tada.”

“Art. 980-A. ..........................................................................

§ 7º Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da 

empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confun-

dirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalva-

dos os casos de fraude.” (NR)

“Art. 1.052. ...........................................................................

§ 1º A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.

§ 2º Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio 

único, no que couber, as disposições sobre o contrato social.” (NR)

“CAPÍTULO X

DO FUNDO DE INVESTIMENTO

‘Art. 1.368-C. O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, 

constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação 
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em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza.

§ 1º Não se aplicam ao fundo de investimento as disposições constantes dos 

arts. 1.314 ao 1.358-A deste Código.

§ 2º Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no 

caput deste artigo.

§ 3º O registro dos regulamentos dos fundos de investimentos na Comissão 

de Valores Mobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e a 

oponibilidade de efeitos em relação a terceiros.’

‘Art. 1.368-D. O regulamento do fundo de investimento poderá, observa-

do o disposto na regulamentação a que se refere o § 2º do art. 1.368-C desta Lei, 

estabelecer:

I - a limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas;

II - a limitação da responsabilidade, bem como parâmetros de sua aferição, 

dos prestadores de serviços do fundo de investimento, perante o condomínio e 

entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade; 

e

III - classes de cotas com direitos e obrigações distintos, com possibilidade 

de constituir patrimônio segregado para cada classe.

§ 1º A adoção da responsabilidade limitada por fundo de investimento 

constituído sem a limitação de responsabilidade somente abrangerá fatos ocorri-

dos após a respectiva mudança em seu regulamento.

§ 2º A avaliação de responsabilidade dos prestadores de serviço deverá levar 

sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações nos mercados de atua-

ção do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meio de seus serviços.
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§ 3º O patrimônio segregado referido no inciso III do caput deste artigo só 

responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva, nos termos do regula-

mento.’

‘Art. 1.368-E. Os fundos de investimento respondem diretamente pelas 

obrigações legais e contratuais por eles assumidas, e os prestadores de serviço não 

respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem 

quando procederem com dolo ou má-fé.

§ 1º Se o fundo de investimento com limitação de responsabilidade não 

possuir patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se as re-

gras de insolvência previstas nos arts. 955 a 965 deste Código.

§ 2º A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores, por de-

liberação própria dos cotistas do fundo de investimento, nos termos de seu regu-

lamento, ou pela Comissão de Valores Mobiliários.’

‘Art. 1.368-F. O fundo de investimento constituído por lei específica e re-

gulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários deverá, no que couber, seguir 

as disposições deste Capítulo.’”

Art. 8º O art. 85 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a 

vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 85. ...............................................................................

§ 1º A subscrição poderá ser feita, nas condições previstas no prospecto, 

por carta à instituição, acompanhada das declarações a que se refere este artigo e 

do pagamento da entrada.

§ 2º Será dispensada a assinatura de lista ou de boletim a que se refere o 

caput deste artigo na hipótese de oferta pública cuja liquidação ocorra por meio 
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de sistema administrado por entidade administradora de mercados organizados de 

valores mobiliários.” (NR)

Art. 9º O art. 4º da Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, passa a vi-

gorar acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 4º ................................................................................

§ 5º Ato do Poder Executivo federal disporá sobre a classificação mínima de 

atividades de baixo risco, válida para todos os integrantes da Redesim, observada 

a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, hipótese em que a autodecla-

ração de enquadramento será requerimento suficiente, até que seja apresentada 

prova em contrário.” (NR)

Art. 10. A Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, passa a vigorar acrescida 

do seguinte art. 2º-A:

“Art. 2º-A. Fica autorizado o armazenamento, em meio eletrônico, óptico 

ou equivalente, de documentos públicos ou privados, compostos por dados ou 

por imagens, observado o disposto nesta Lei, nas legislações específicas e no re-

gulamento.

§ 1º Após a digitalização, constatada a integridade do documento digital 

nos termos estabelecidos no regulamento, o original poderá ser destruído, ressal-

vados os documentos de valor histórico, cuja preservação observará o disposto na 

legislação específica.

§ 2º O documento digital e a sua reprodução, em qualquer meio, realizada 

de acordo com o disposto nesta Lei e na legislação específica, terão o mesmo valor 

probatório do documento original, para todos os fins de direito, inclusive para 

atender ao poder fiscalizatório do Estado.
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§ 3º Decorridos os respectivos prazos de decadência ou de prescrição, os 

documentos armazenados em meio eletrônico, óptico ou equivalente poderão ser 

eliminados.

§ 4º Os documentos digitalizados conforme o disposto neste artigo terão o 

mesmo efeito jurídico conferido aos documentos microfilmados, nos termos da 

Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, e de regulamentação posterior.

§ 5º Ato do Secretário de Governo Digital da Secretaria Especial de Desbu-

rocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia estabelecerá 

os documentos cuja reprodução conterá código de autenticação verificável.

§ 6º Ato do Conselho Monetário Nacional disporá sobre o cumprimento 

do disposto no §

1º deste artigo, relativamente aos documentos referentes a operações e 

transações realizadas no sistema financeiro nacional.

§ 7º É lícita a reprodução de documento digital, em papel ou em qualquer 

outro meio físico, que contiver mecanismo de verificação de integridade e auten-

ticidade, na maneira e com a técnica definidas pelo mercado, e cabe ao particular 

o ônus de demonstrar integralmente a presença de tais requisitos.

§ 8º Para a garantia de preservação da integridade, da autenticidade e da 

confidencialidade de documentos públicos será usada certificação digital no pa-

drão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).”

Art. 11. O Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, passa a vigo-

rar com as seguintes alterações:

“Art. 14. Da decisão proferida pelo Secretário de Coordenação e Gover-

nança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desin-
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vestimento e Mercados do Ministério da Economia será dado conhecimento aos 

recorrentes que, no prazo de 20 (vinte) dias, contado da data de sua ciência, po-

derão interpor recurso, sem efeito suspensivo, dirigido ao superior hierárquico, 

em última instância.” (NR)

“Art. 100. ..............................................................................

§ 5º Considerada improcedente a impugnação, a autoridade submeterá o 

recurso à autoridade superior, nos termos estabelecidos em regulamento.

...................................................................................” (NR)

“Art. 216. O Ministro de Estado da Economia, diretamente ou por ato do 

Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério 

da Economia, ouvido previamente o Secretário de Coordenação e Governança 

do Patrimônio da União, editará os atos necessários à execução do disposto neste 

Decreto-Lei.” (NR)

Art. 12. O art. 1º da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a 

vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 1º .................................................................................

§ 3º Os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em 

meio eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos estabelecidos em regula-

mento.” (NR)

Art. 13. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:

“Art. 18-A. Comitê formado de integrantes do Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Minis-

tério da Economia e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editará enuncia-
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dos de súmula da administração tributária federal, conforme o disposto em ato do 

Ministro de Estado da Economia, que deverão ser observados nos atos administra-

tivos, normativos e decisórios praticados pelos referidos órgãos.”

“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de 

contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a 

desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevan-

te, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:

...........................................................................................

II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-

-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do parti-

cular;

...........................................................................................

IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da 

União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular;

V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconsti-

tucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido 

sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual 

exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo 

Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade;

VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitu-

cional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando:
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a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou

b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavo-

rável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Ge-

ral da Fazenda Nacional; e

VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de 

que trata o art.

18-A desta Lei.

...........................................................................................

§ 3º (Revogado);

§ 4º (Revogado);

§ 5º (Revogado);

...........................................................................................

§ 7º (Revogado).

§ 8º O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que examina a 

juridicidade de proposições normativas não se enquadra no disposto no inciso II 

do caput deste artigo.

§ 9º A dispensa de que tratam os incisos V e VI do caput deste artigo poderá 

ser estendida a tema não abrangido pelo julgado, quando a ele forem aplicáveis os 

fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradigma ou da jurispru-

dência consolidada, desde que inexista outro fundamento relevante que justifique 

a impugnação em juízo.

§ 10. O disposto neste artigo estende-se, no que couber, aos demais meios 

de impugnação às decisões judiciais.
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§ 11. O disposto neste artigo aplica-se a todas as causas em que as unidades 

da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devam atuar na qualidade de repre-

sentante judicial ou de autoridade coatora.

§ 12. Os órgãos do Poder Judiciário e as unidades da Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional poderão, de comum acordo, realizar mutirões para análise 

do enquadramento de processos ou de recursos nas hipóteses previstas neste ar-

tigo e celebrar negócios processuais com fundamento no disposto no art. 190 da 

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 13. Sem prejuízo do disposto no § 12 deste artigo, a Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional regulamentará a celebração de negócios jurídicos processu-

ais em seu âmbito de atuação, inclusive na cobrança administrativa ou judicial da 

dívida ativa da União.” (NR)

“Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal 

do Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata 

o art. 19 desta Lei, observado:

I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do art. 19 desta 

Lei, que será aprovado na forma do art. 42 da Lei Complementar nº 73, de 10 de 

fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia;

II - o parecer a que se refere o inciso IV do caput do art. 19 desta Lei, que 

será aprovado na forma do disposto no art. 40 da Lei Complementar nº 73, de 10 

de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do Presidente 

da República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado da 

Economia; ou

III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9º do art. 19 
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desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre 

as matérias abrangidas por esses dispositivos.

§ 1º Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Bra-

sil do Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que 

estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de 

repetição de indébito administrativa.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela 

retenção de tributos e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de 

condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais.”

“Art. 19-B. Os demais órgãos da administração pública que administrem 

créditos tributários e não tributários passíveis de inscrição e de cobrança pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional encontram-se dispensados de constituir 

e de promover a cobrança com fundamento nas hipóteses de dispensa de que trata 

o art. 19 desta Lei.

Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput deste artigo observará, 

no que couber, as disposições do art. 19-A desta Lei.”

“Art. 19-C. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá dispensar a 

prática de atos processuais, inclusive a desistência de recursos interpostos, quan-

do o benefício patrimonial almejado com o ato não atender aos critérios de racio-

nalidade, de economicidade e de eficiência.

§ 1º O disposto no caput deste artigo inclui o estabelecimento de parâme-

tros de valor para a dispensa da prática de atos processuais.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo não implicará o reconhecimento 

da procedência do pedido formulado pelo autor.
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§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à atuação da Procurado-

ria-Geral da Fazenda Nacional no âmbito do contencioso administrativo fiscal.”

“Art. 19-D. À Procuradoria-Geral da União, à Procuradoria-Geral Federal 

e à ProcuradoriaGeral do Banco Central do Brasil aplica-se, no que couber, o 

disposto nos arts. 19, 19-B e 19-C desta Lei, sem prejuízo do disposto na Lei nº 

9.469, de 10 de julho de 1997.

§ 1º Aos órgãos da administração pública federal direta, representados pela 

ProcuradoriaGeral da União, e às autarquias e fundações públicas, representadas 

pela ProcuradoriaGeral Federal ou pela Procuradoria-Geral do Banco Central do 

Brasil, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 19-B desta Lei.

§ 2º Ato do Advogado-Geral da União disciplinará o disposto neste artigo.”

“Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, por meio de reque-

rimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de 

débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele esta-

belecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.

...................................................................................” (NR)

Art. 14. A Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, passa a vigorar com 

as seguintes alterações:

“Art. 4º O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

(Drei) da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocrati-

zação, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia tem por finalidade:

...........................................................................................

Parágrafo único. O cadastro nacional a que se refere o inciso IX do caput 
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deste artigo será mantido com as informações originárias do cadastro estadual de 

empresas, vedados a exigência de preenchimento de formulário pelo empresário 

ou o fornecimento de novos dados ou informações, bem como a cobrança de pre-

ço pela inclusão das informações no cadastro nacional.” (NR)

“Art. 31. Os atos decisórios serão publicados em sítio da rede mundial de 

computadores da junta comercial do respectivo ente federativo.” (NR)

“Art. 32. ...............................................................................

§ 1º Os atos, os documentos e as declarações que contenham informações 

meramente cadastrais serão levados automaticamente a registro se puderem ser 

obtidos de outras bases de dados disponíveis em órgãos públicos.

§ 2º Ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

definirá os atos, os documentos e as declarações que contenham informações me-

ramente cadastrais.” (NR)

“Art. 35. ...............................................................................

VIII - (revogado).

Parágrafo único. O registro dos atos constitutivos e de suas alterações e ex-

tinções ocorrerá independentemente de autorização governamental prévia, e os 

órgãos públicos deverão ser informados pela Rede Nacional para a Simplificação 

do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) a respeito dos 

registros sobre os quais manifestarem interesse.” (NR)

“Art. 41. ...............................................................................

I - .......................................................................................

a) dos atos de constituição de sociedades anônimas;
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...........................................................................................

Parágrafo único. Os pedidos de arquivamento de que trata o inciso I do 

caput deste artigo serão decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da 

data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados, 

mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades 

legais pela procuradoria.” (NR)

“Art. 42. ...............................................................................

§ 1º .....................................................................................

§ 2º Os pedidos de arquivamento não previstos no inciso I do caput do art. 

41 desta Lei serão decididos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de 

seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados, mediante 

provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela 

procuradoria.

§ 3º O arquivamento dos atos constitutivos e de alterações não previstos 

no inciso I do caput do art. 41 desta Lei terá o registro deferido automaticamente 

caso cumpridos os requisitos de:

I - aprovação da consulta prévia da viabilidade do nome empresarial e da 

viabilidade de localização, quando o ato exigir; e

II - utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (Drei) da Secre-

taria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 

Governo Digital do Ministério da Economia.

§ 4º O arquivamento dos atos de extinção não previstos no inciso I do caput 

do art. 41 desta Lei terá o registro deferido automaticamente no caso de utiliza-
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ção pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo Drei.

§ 5º Nas hipóteses de que tratam os §§ 3º e 4º do caput deste artigo, a aná-

lise do cumprimento das formalidades legais será feita posteriormente, no prazo 

de 2 (dois) dias úteis, contado da data do deferimento automático do registro.

§ 6º Após a análise de que trata o § 5º deste artigo, a identificação da exis-

tência de vício acarretará:

I - o cancelamento do arquivamento, se o vício for insanável; ou

II - a observação do procedimento estabelecido pelo Drei, se o vício for 

sanável.” (NR)

“Art. 44. ..............................................................................

III - Recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração.” 

(NR)

“Art. 47. Das decisões do plenário cabe recurso ao Departamento Nacional 

de Registro Empresarial e Integração como última instância administrativa.

Parágrafo único. (Revogado).” (NR)

“Art. 54. A prova da publicidade de atos societários, quando exigida em lei, 

será feita mediante anotação nos registros da junta comercial à vista da apresenta-

ção da folha do Diário Oficial, em sua versão eletrônica, dispensada a juntada da 

mencionada folha.” (NR)

“Art. 55. Compete ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e 

Integração propor a elaboração da tabela de preços dos serviços pertinentes ao 

Registro Público de Empresas Mercantis, na parte relativa aos atos de natureza 

federal, bem como especificar os atos a serem observados pelas juntas comerciais 

na elaboração de suas tabelas locais.
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§ 1º .....................................................................................

§ 2º É vedada a cobrança de preço pelo serviço de arquivamento dos do-

cumentos relativos à extinção do registro do empresário individual, da empresa 

individual de responsabilidade limitada (Eireli) e da sociedade limitada.” (NR)

“Art. 63. ...............................................................................

§ 1º A cópia de documento, autenticada na forma prevista em lei, dispensa-

rá nova conferência com o documento original.

§ 2º A autenticação do documento poderá ser realizada por meio de com-

paração entre o documento original e a sua cópia pelo servidor a quem o docu-

mento seja apresentado.

§ 3º Fica dispensada a autenticação a que se refere o § 1º do caput deste 

artigo quando o advogado ou o contador da parte interessada declarar, sob sua 

responsabilidade pessoal, a autenticidade da cópia do documento.” (NR)

“Art. 65-A. Os atos de constituição, alteração, transformação, incorpora-

ção, fusão, cisão, dissolução e extinção de registro de empresários e de pessoas 

jurídicas poderão ser realizados também por meio de sistema eletrônico criado e 

mantido pela administração pública federal.”

Art. 15. A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 13. ...............................................................................

§ 2º A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) obedecerá aos 

modelos que o Ministério da Economia adotar.
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§ 3º (Revogado).

§ 4º (Revogado).” (NR)

“Art. 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia preferencial-

mente em meio eletrônico.

Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio 

físico, desde que:

I - nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem 

habilitadas para a emissão;

II - mediante convênio, por órgãos federais, estaduais e municipais da ad-

ministração direta ou indireta;

III - mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos 

para a administração, garantidas as condições de segurança das informações.” (NR)

“Art. 15. Os procedimentos para emissão da CTPS ao interessado serão 

estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada 

a emissão em formato eletrônico.” (NR)

“Art. 16. A CTPS terá como identificação única do empregado o número 

de inscrição no

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

I - (revogado);

II - (revogado);

III - (revogado);

IV - (revogado).
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Parágrafo único. (Revogado).

a) (revogada);

b) (revogada).” (NR)

“Art. 29. O empregador terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para anotar na 

CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remune-

ração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, 

mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério 

da Economia.

...........................................................................................

§ 6º A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao 

empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado o em-

pregador da emissão de recibo.

§ 7º Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas infor-

matizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta 

Lei.

§ 8º O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo 

de até 48 (quarenta e oito) horas a partir de sua anotação.” (NR)

“Art. 40. A CTPS regularmente emitida e anotada servirá de prova:

...........................................................................................

II - (revogado);

...................................................................................” (NR)

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

§ 1º (Revogado).
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§ 2º Para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) trabalhadores será 

obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, me-

cânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do 

período de repouso.

§ 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)

“Art. 135. ..............................................................................

§ 3º Nos casos em que o empregado possua a CTPS em meio digital, a ano-

tação será feita nos sistemas a que se refere o § 7º do art. 29 desta Consolidação, 

na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os §§ 1º e 2º 

deste artigo.” (NR)

Art. 16. O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previ-

denciárias e Trabalhistas (eSocial) será substituído, em nível federal, por sistema 

simplificado de escrituração digital de obrigações previdenciárias, trabalhistas e 

fiscais.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às obrigações 

acessórias à versão digital gerenciadas pela Receita Federal do Brasil do Livro de 

Controle de Produção e Estoque da Secretaria Especial da Receita Federal do 

Brasil (Bloco K).
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Art. 17. Ficam resguardados a vigência e a eficácia ou os efeitos dos atos 

declaratórios do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovados pelo Ministro 

de Estado respectivo e editados até a data de publicação desta Lei, nos termos do 

inciso II do caput do art. 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

Art. 18. A eficácia do disposto no inciso X do caput do art. 3º desta Lei fica 

condicionada à regulamentação em ato do Poder Executivo federal, observado 

que:

I - para documentos particulares, qualquer meio de comprovação da au-

toria, integridade e, se necessário, confidencialidade de documentos em forma 

eletrônica é válido, desde que escolhido de comum acordo pelas partes ou aceito 

pela pessoa a quem for oposto o documento; e

II - independentemente de aceitação, o processo de digitalização que em-

pregar o uso da certificação no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasi-

leira (ICP-Brasil) terá garantia de integralidade, autenticidade e confidencialidade 

para documentos públicos e privados.

Art. 19. Ficam revogados:

I - a Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962;

II - os seguintes dispositivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 

1966:

a) inciso III do caput do art. 5º; e

b) inciso X do caput do art. 32;

III - a Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008;

IV - (VETADO);
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V - os seguintes dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprova-

da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943:

a) art. 17;

b) art. 20;

c) art. 21;

d) art. 25;

e) art. 26;

f) art. 30;

g) art. 31;

h) art. 32;

i) art. 33;

j) art. 34;

k) inciso II do art. 40;

l) art. 53;

m) art. 54;

n) art. 56;

o) art. 141;

p) parágrafo único do art. 415;

q) art. 417;

r) art. 419;

s) art. 420;
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t) art. 421;

u) art. 422; e

v) art. 633;

VI - os seguintes dispositivos da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994:

a) parágrafo único do art. 2º;

b) inciso VIII do caput do art. 35;

c) art. 43; e

d) parágrafo único do art. 47.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor:

I - (VETADO);

II - na data de sua publicação, para os demais artigos.

Brasília, 20 de setembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

Luiz Henrique Mandetta
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São práticas comuns e corriqueiras já aplicadas no mundo inteiro, 
que agora chegam para levar o Brasil a um novo patamar econômico. 
Trata-se de uma verdadeira revolução no modo de empreender e fazer 
negócios.

O relator da proposta foi o deputado federal Jerônimo Goergen 
(Progressistas-RS), que usou de toda a sua habilidade política para 
conseguir aprovar a proposta na Câmara e no Senado.

Lei nº 13874/2019
Tão importante como as reformas da Previdência e Tributária, a MP da 
Liberdade Econômica tem o diferencial de gerar impacto já no curto e 
médio prazos, contribuindo para a proliferação de novos empreendimentos 
e a captação de investimentos privados.

Liberdade Econômica
O  B R A S I L  L I V R E  P R A  C R E S C E R

Segundo dados do Ministério da Economia, as novas práticas previstas 
pela MP 881 têm potencial de geração de 3,7 milhões de empregos nos 
próximos dez anos, o incremento anual de 0,7% no PIB per capita.
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