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A Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica (DDLE):

• estabelece normas e princípios para assegurar a proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de
atividade econômica. Trata também da atuação do Estado como agente normativo e regulador, no âmbito previsto
na Constituição Federal.

• reconhece como direito de toda pessoa desenvolver atividade econômica de baixo risco (definição por
regulamentação posterior), para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada, sem a necessidade de
quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica (ponto positivo para startups);

• tratamento isonômico de órgãos da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da
atividade econômica, os quais estarão vinculados aos mesmos critérios de interpretação adotados em
decisões administrativas análogas anteriores;

• garantia de que o contratado em 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, hipótese em que nenhuma norma de ordem pública dessa matéria
será usada para beneficiar a parte que pactuou contra ela, exceto se para resguardar direitos tutelados
pela administração pública ou de terceiros alheios ao contrato;

• obrigação da administração pública de estipular prazo para atendimento ao requerimento de ato de liberação.
Aprovação tácita na hipótese de silêncio da autoridade competente.

• possibilidade de testar e oferecer, gratuitamente ou não, de novos produtos ou serviços sem necessidade
de liberação prévia do poder público;

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA



PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A MP

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.

• Regulamento disporá sobre os critérios de aferição para afastamento do inciso
IV, limitados a questões de má-fé, hipersuficiência ou reincidência.

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.



PRINCIPAIS LEIS ALTERADAS

Código Civil (Art. 49-A e 50)

Lei 6.404/76 – “Lei das S.A.” (Art. 85 e 294-A)

Lei 10.522/02 – “Lei do CADIN”

Lei 12.682/12



• Pode ser aplicada nos casos de desvio de finalidade e confusão patrimonial

• desvio de finalidade: utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e
para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Não constitui desvio de
finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade
econômica específica da pessoa jurídica.

• confusão patrimonial: 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; e (iii) outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial.

• Mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos
mencionados no artigo 50 do CC não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica.

Desconsideração da Personalidade Jurídica

PRINCIPAIS IMPACTOS NO CÓDIGO CIVIL



“Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados,
instituidores ou administradores.
Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito
de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular
empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício
de todos.” (NR)

“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 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.” (NR)

ALTERAÇÕES NO CÓDIGO CIVIL



“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio 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 dessa presunção,
ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:
I - é lícito às partes negociantes estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação
das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;
II - deve ser respeitada e observada a alocação de riscos definida pelas partes; e
III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada” (NR)

“Art. 980-A. § 7º Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da
empresa 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.” (NR)

ALTERAÇÕES NO CÓDIGO CIVIL



“Art. 68. Fica autorizado o trabalho aos domingos e
feriados.
Parágrafo único. O repouso semanal remunerado deverá
coincidir com o domingo pelo menos uma vez no
período máximo de sete semanas.” (NR)

“Art. 70. O trabalho aos domingos e nos feriados será
remunerado em dobro, salvo se o empregador
determinar outro dia de folga compensatória.” (NR)

ALTERAÇÕES NA CLT



FUNDOS DE INVESTIMENTO
Solidariedade dos prestadores de serviço

• Segregação efetiva de atividades;

• Fim da solidariedade entre administrador fiduciário, gestor de investimentos e custodiante
(entre outros) perante o fundo e entre si;

• Regulamento de cada fundo poderá delimitar as atividades de cada participante.

Limitação de responsabilidade de cada cotista

• Regulamento do fundo poderá limitar a responsabilidade dos cotistas ao valor de suas cotas
(depende de regulamentação específica da CVM);

• Segurança do cotista

• 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 em ativos financeiros,
bens e direitos de qualquer natureza.

Natureza especial do fundo



Dispensa de assinatura

O caput do artigo 85 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) prevê a necessidade de assinatura
de lista ou boletim individual autenticado para subscrição de capital. Contudo, o seu
§2º foi alterado para dispensar tal assinatura “na hipótese de oferta pública cuja
liquidação ocorra por meio de sistema administrado por entidade administradora de
mercados organizados de valores mobiliários”, como é o caso, no Brasil, da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO



• Criação de um comitê que editará enunciados de súmula da administração tributária
federal, extraída de decisões judiciais ou administrativas, formado por integrantes do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, do Ministério da Economia e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

• Enunciados de súmula deverão ser observados nos atos administrativos, normativos e
decisórios praticados pelos referidos órgãos.

Enunciados de Súmula da Administração Tributária Federal

IMPACTO TRIBUTÁRIO

Matérias Tributárias Pacificadas

• A PGFN poderá dispensar a prática de atos processuais, inclusive desistir de recursos
interpostos (i) quando existir súmula ou parecer do Advogado-Geral da União que conclua
no mesmo sentido do pleito do particular, (ii) em relação a temas decididos pelo Supremo
Tribunal Federal, em matéria constitucional, 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, definidos em sede de
repercussão geral ou recurso repetitivo, ou quando não houver viabilidade de reversão da
tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em
ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ou, ainda, (iii) quando o benefício
patrimonial almejado com o ato processual não atender aos critérios de racionalidade, de
economicidade e de eficiência.



Impacto Regulatório
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 precedidas da realização 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.

Fundo Soberano
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 precedidas da realização 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.

Receitas e Prescrições Digitais
Art. 11. Fica autorizado a substituição de receitas e prescrições de medicamentos e similares físicos
por digitais.
§ 1º Ato do Ministro da Saúde disporá sobre a utilização pelo Sistema Único de Saúde (SUS) das
soluções digitais de que trata o caput.
§ 2º Fica autorizada a emissão de receitas digitais, que permitam a compra periódica por tempo
determinado do mesmo medicamento, observada a responsabilidade profissional do médico na
prescrição dos prazos.

ASPECTOS GERAIS



OVERVIEW - DESBUROCRATIZAÇÃO
Digitalização

Possibilita que todos os documentos e comprovantes sejam digitalizados e suas
versões originais descartadas

Menos licenças e alvarás

É dispensado qualquer tipo de registro, incluindo alvarás de funcionamento, sanitário e
ambiental, para atividades consideradas de baixo risco

Bolsa de Valores

Reduz as exigências para pequenas e médias empresas abrirem capital na Bolsa.
Caberá à CVM definir quais regras serão afetadas

Aprovação tácita de registros

Atribui um tempo máximo a todo pedido de licença ou alvará. Ao fim desse prazo, caso
não haja resposta, o requerimento será automaticamente aprovado



PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 17/2019

Pontos modificados na MP Pontos retirados da MP

Trabalho aos domingos Direito Civil em contrato de trabalho

Carteira de trabalho eletrônica Transporte

Registro de ponto Fim do adicional de periculosidade para motoboys

Fim de alvará para atividades de baixo risco

Substituição do e-Social

'Abuso regulatório'

Desconsideração da personalidade jurídica

Negócios jurídicos

Documentos públicos digitais

Registros públicos em meio eletrônico

Comitê para súmulas tributárias

Fundos de investimento

Fim do Fundo Soberano

O texto-base da MP da Liberdade Econômica foi aprovado ontem (13) na Câmara dos Deputados por 345 votos a

favor, 76 contrários e uma abstenção. Hoje, os Deputados analisarão os destaques e, só então, a matéria seguirá

para o Senado Federal, que tem até o dia 27 de agosto para votá-la.
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