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Entenda as principais alterações trazidas pela Medida Provisória n°
1.040/21 [1], que tem como carro-chefe a modernização e
desburocratização do ambiente de negócios no Brasil



O Brasil é conhecido por ser um país burocrático em que as empresas gastam um longo tempo na

preparação de documentos para a sua abertura, pagamento de tributos e até mesmo encerramento

de operações.

Tendo isso em vista, o Governo editou, no dia 29 de março de 2021, a Medida Provisória n° 1.040/21

[1], que tem como carro-chefe a modernização e desburocratização do ambiente de negócios no

Brasil. A medida já começou a valer e trouxe consigo diversas reformas legislativas que abrangem

desde a facilitação do acesso à informação de órgãos públicos até mesmo a promoção do comércio

exterior e do poder dos acionistas minoritários.

Segundo o governo, a medida representa um salto na direção da melhoria do ambiente de negócios

no Brasil, e tem como tarefa colocar o país entre os 50 melhores países para se fazer negócios de

acordo com o ranking Doing Business do Banco Mundial [2], no qual o Brasil atualmente ocupa a

124ª posição.

NOVIDADES TRAZIDAS PELA MEDIDA PROVISÓRIA

Separamos abaixo as principais alterações trazidas pela medida:

1. Unificação dos registros fiscais federais, estaduais e municipais no CNPJ (art. 2°): os empresários não

precisarão mais se cadastrar órgãos fiscais distintos. A inscrição fiscal será concentrada no próprio CNPJ,

de maneira que os entes da federação possam trocar informações entre si a partir de um identificador

único.

2. Consulta de procedimentos pela internet (art. 2°): a medida determina que os empresários possam

obter informações, orientações e instrumentos de forma gratuita, presencial ou pela Internet, sobre todos

os procedimentos de registro, inscrição, alteração e baixa de empresas. Além disso, os empresários

poderão também consultar os documentos necessários para a viabilidade de localização, razão social,

registro ou licença do empreendimento, quando aplicáveis.

3. Concessão automática de alvarás (art. 2°): a partir de agora, os alvarás de funcionamento e licenças

serão concedidos automaticamente para empresas com atividades de grau de risco médio, sem a

necessidade de análise humana.

4. Proibição de cobrança de dados já informados ao governo federal (art. 2°): durante o processo de

cadastramento de empresas, fica agora proibida a cobrança de dados ou informações já constantes em

banco de dados do governo federal.
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5. Proteção de acionistas minoritários (art. 5° e 6°): o projeto aumenta a proteção aos acionistas

minoritários por meio da ampliação de seus poderes nas assembleias gerais das companhias abertas

e da extensão do prazo de convocação (de 15 para 30 dias). Além disso, a Assembleia Geral passa

agora a ter competência para deliberar sobre a alienação de ativos da empresa que excedam 50%

dos ativos totais e celebrar transações com partes relacionadas. Por outro lado, fica proibida a

acumulação de cargos de presidente do conselho de administração e diretor-presidente ou de

principal executivo da companhia.

6. Desburocratização do comércio exterior (art. 7° a 12): a fim de reduzir as amarras no comércio

exterior, o governo alterou a legislação para simplificar o comércio exterior de bens e serviços. As

medidas incluem a disponibilização de um guichê único eletrônico para exportadores e

importadores encaminharem documentos e dados, o qual também permitirá o recebimento de

notificações do status da análise dos dados e até mesmo o recolhimento das eventuais taxas, tudo

por meio virtual.

7. Agilidade na recuperação de ativos (art. 13 a 16): a fim de agilizar a localização de devedores e a

constrição e alienação dos ativos, a MP institui o Sistema de Recuperação de Ativos (Sira), no âmbito

da Procuradoria-Geral da Fazenda (PGFN). O sistema será responsável por reunir dados cadastrais

de bases patrimoniais de pessoas físicas e jurídicas, fornecer esses dados de forma estruturada e

com isso conferir efetividade às decisões judiciais que visem a satisfação desses créditos.

8. Desburocratização de tradutores (art. 18 a 30): a partir de agora, os tradutores e intérpretes

públicos poderão atuar em qualquer Estado e no Distrito Federal, inclusive por meio eletrônico,

bastando para isso manter a inscrição apenas no local de seu domicílio ou de atuação mais

frequente.

9. Prazo para ligação de energia (art. 31): a MP determina o prazo máximo de cinco dias para a

concessão de licença para realização de obras de ligação elétrica a partir das vias públicas. O prazo

só é aplicável nos casos de ligações menos complexas localizadas na zona urbana, que não

necessitem de obras de ampliação, reforço ou melhoria do sistema já existente.

10. Instituição da prescrição intercorrente no Código Civil (art. 32): A MP também acrescenta ao

Código Civil o instituto da prescrição intercorrente, ou seja, a perda do direito à pretensão na fase de

execução, em termos semelhantes ao da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. O prazo para os

credores cobrarem os débitos na fase de execução observará o mesmo prazo da prescrição da

pretensão.
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PRÓXIMOS PASSOS

Espera-se que as alterações previstas na medida facilitem a abertura de empresas, a proteção de

acionistas minoritários, a facilitação do comércio exterior e a diminuição da burocracia no ambiente

de negócios em geral, em resposta aos apelos do empresariado no país.

Todas as alterações mencionadas acima já estão valendo com força de lei, com exceção das

mudanças previstas no art. 2° da MP, para as quais as entidades terão 60 dias para se adequarem

(art. 4°). A partir de agora, a MP segue para análise da Câmara dos Deputados e do Senado, que têm

120 dias para propor alterações e aprovar a MP. Se a MP não for aprovada nesse período ou for

rejeitada, seus efeitos perdem a validade e as regras anteriores voltam a valer automaticamente. Ao

final, o texto é enviado ao presidente da República, que pode sancioná-lo ou vetá-lo.

O Marcelo Tostes Advogados está disponível para esclarecer qualquer dúvida sobre o assunto.
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