
 

 

NOTA TÉCNICA1 

 

Proposição: Emendas 67, 94 e 160 à Medida Provisória n.º 1040, de 2021. 

Ementa: Dispõe sobre a facilitação para abertura de empresas, a proteção de acionistas minoritários, 

a facilitação do comércio exterior, o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, as cobranças 

realizadas pelos conselhos profissionais, a profissão de tradutor e intérprete público, a obtenção de 

eletricidade e a prescrição intercorrente na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. 

Autores: Deputado Coronel Tadeu (Emenda 67), Deputado Heitor Freire (Emenda 94) e Senadora 

Soraya Thronicke (Emenda 160).  

 

Senhor(a) Parlamentar, 

A Associação dos Magistrados Brasileiros — AMB, entidade civil representativa dos 

interesses da Magistratura em âmbito nacional, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

apresentar Nota Técnica às Emendas 67, 94 e 160 à Medida Provisória n.º 1040/2021, as quais 

pretendem estabelecer novas condicionantes à propositura de demandas judiciais. 

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Tramita no Congresso Nacional a Medida Provisória n.º 1040/2021, que dispõe sobre a 

facilitação para abertura de empresas, a proteção de acionistas minoritários, a facilitação do 

comércio exterior, além de criar o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos e facilitar as 

cobranças por parte dos Conselhos de Fiscalização Profissional, entre outras providências. 

À referida Medida Provisória foram propostas emendas que tencionam, em síntese, 

criar novas condicionantes ao direito de ação. As Emendas 67 e 94, de autoria do Deputado Coronel 

Tadeu e do Deputado Heitor Freire, respectivamente, pretendem colocar a comprovação de 

resistência por parte do réu em satisfazer a pretensão do autor enquanto condição de existência do 

interesse processual. Já a Emenda 160, de autoria da Senadora Soraya Thronicke, coloca como 

condição do interesse processual a prévia notificação do requerido. 

Essas Emendas à MP 1040/2021 tratam de matéria que já foi proposta em projetos de 

lei específicos, como é o caso do PL  533/2019, de autoria do Deputado Vinícius de Carvalho, e do 

PL 3813/2020, de autoria do Deputado Ricardo Barros. Fundamental, portanto, que o legislador siga 

o devido processo legislativo para fins de debater acerca de tema que tange à restrição de acesso à 

 
1 Material desenvolvido em parceria com a assessoria Malta Advogados. 



 

 

jurisdição, abrindo-se, de forma efetiva, o espaço democrático para que especialistas e a sociedade 

civil possam opinar quanto à pertinência e adequação dessas propostas, não se fazendo legítimo 

utilizar-se do rito especial das MPs para efeito de aprovar matéria de elevada importância social. 

Em que pese a louvável preocupação de ambos os parlamentares com a litigiosidade 

excessiva, não se pode admitir que a solução para esse problema se dê mediante inobservância dos 

preceitos constitucionais acerca do processo legislativo, bem como dos direitos e garantias 

fundamentais relacionados ao acesso à Justiça. Por essa razão, embora reconheça o mérito das 

presentes emendas, a AMB entende pela necessidade de sua rejeição. 

 

II. MATÉRIA VEDADA EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA 

A fixação de condições à existência de interesse processual caracteriza-se, à evidência, 

matéria de ordem processual. Embora se exija interesse para efeito de postulação em juízo (art. 17), 

o Código de Processo Civil não traz maiores condicionantes ao reconhecimento desse interesse, 

aduzindo, aliás, que referido interesse estaria presente até mesmo quando se demanda 

exclusivamente a declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação 

jurídica ou ainda da autenticidade ou da falsidade de documento (art. 19). 

Portanto, ao inserir uma nova condição à caracterização do interesse processual, as 

emendas parlamentares em questão acabam por tratar de matéria processual — matéria essa 

insuscetível de disciplina por Medida Provisória, tal como prevê o art. 62, § 1º, da Constituição 

Federal, cujos termos seguem transcritos: 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar 

medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao 

Congresso Nacional. 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 

I - relativa a:  

b) direito penal, processual penal e processual civil; 

A ideia com essa vedação é evitar que matérias de extrema densidade e importância 

social sejam aprovadas por meio de processo legislativo mais célere e simplificado. Questões 

envolvendo direito penal, processo penal e processo civil revestem-se de complexidade e produzem 

impacto significativo no âmbito social. Dessa forma, a sua disciplina exige estrita observância ao 

devido processo legislativo, em que se assegure o efetivo debate público, mediante a participação 

da sociedade civil — circunstância incompatível com o rito célere das medidas provisórias. 

Em sentido semelhante, transcreve-se trecho de voto da Ministra Rosa Weber: 



 

 

A forma e a natureza das medidas provisórias justificam sejam certas matérias 

peremptoriamente excluídas do seu alcance pelo texto constitucional (art. 62, § 1º), 

consideradas as notas de transitoriedade e precariedade que as qualificam (art. 62, 

§ 3º), bem como a celeridade do procedimento para a sua conversão em lei 

comparativamente ao rito pertinente à aprovação das leis ordinárias e 

complementares (art. 62, § 6º).2 

Por essa razão, tendo em vista que a Carta da República veda expressamente que 

matéria processual civil seja objeto de medida provisória, afigura-se imperiosa a rejeição das 

emendas parlamentares que tratam do interesse processual. 

 

III. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA 

Conforme aludido nas considerações iniciais, a Medida Provisória n.º 1040/2021 tem 

por objetivo dispor “sobre a facilitação para abertura de empresas, a proteção de acionistas 

minoritários, a facilitação do comércio exterior, o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, as 

cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, a profissão de tradutor e intérprete público, a 

obtenção de eletricidade e a prescrição intercorrente no Código Civil”. 

Por outro lado, rememore-se que as Emendas 67, 94 e 160 à Medida Provisória n.º 

1040/2021 pretendem alterar o Código de Processo Civil para criar condicionantes à configuração 

do interesse processual, sob a justificativa de excesso de demanda perante o Poder Judiciário. 

Enquanto as Emenda 67 e 94 exigem a comprovação de pretensão resistida, a Emenda 160 exige a 

comprovação de prévia notificação do demandado, pela qual o constitua em mora e lhe estabeleça 

prazo para entabular-se a autocomposição. 

Diante disso, verifica-se inexistir qualquer conexão lógico-temática entre o objeto das 

Emendas 67, 94 e 160 e o objeto da Medida Provisória n.º 1040/2021 — situação que caracteriza a 

inconstitucionalidade formal das referidas emendas, por violação ao devido processo legislativo e, 

consequentemente, ao regime democrático. 

Além disso, a revelar a importância de se evitar disposições sem conexão ou pertinência 

temática com o objeto da lei tem-se o art. 7º, inciso II, da Lei Complementar n.º 95/1998. Segundo 

o referido dispositivo, a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por 

afinidade, pertinência ou conexão. No mesmo sentido, a Resolução CN n.º 1/2002, que trata da 

apreciação de medidas provisórias, estabelece ser vedada a apresentação de emendas que versem 

 
2 ADI 5127, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2015, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 10-05-2016 PUBLIC 11-05-2016. 



 

 

sobre matérias estranhas àquela tratada na medida provisória, cabendo ao presidente da comissão 

o seu indeferimento liminar (art. 4º, § 4º). 

Destaque-se, ainda, o entendimento da doutrina: 

A medida provisória pode ser emendada no Congresso, não mais perdurando a 

proibição nesse sentido que havia no regime do decreto-lei, na ordem 

constitucional pretérita. As emendas apresentadas devem, porém, guardar 

pertinência temática com o objeto da medida provisória, sob pena de 

indeferimento.3 

Essa necessidade de as emendas parlamentares guardarem congruência temática com 

o objeto da medida provisória decorre da observância ao devido processo legislativo e do respeito 

ao regime democrático. Isso, porque admitir emendas parlamentares estranhas ao objeto da 

medida provisória significa permitir que o legislador se valha de excepcional rito legislativo revestido 

de maior simplicidade e celeridade para fins de aprovar matérias sensíveis à sociedade, sem para 

isso tenha de observar o procedimento constitucional estabelecido para as leis ordinárias. Essa 

circunstância restringe o espaço democrático, uma vez que os prazos exíguos para a apreciação e 

aprovação de medidas provisórias mostram-se incompatíveis com a efetiva realização de debates, 

audiências públicas, participação do cidadão e da sociedade em geral. 

Ressalte-se, ainda, que o rito das medidas provisórias, caracterizado pela exiguidade dos 

prazos, de certa forma, prejudica o exame aprofundado e cuidadoso das questões propostas, tendo 

por consequência a aprovação de regras que dificilmente seriam aprovadas pelo Parlamento dentro 

do procedimento normal de constituição das leis. Nessa linha, cumpre salientar, em conformidade 

com manifestação da Ministra Rosa Weber, que “o fato de a Constituição admitir tal interferência 

no regular processo legislativo, de modo excepcional, a fim de atender demanda reputada urgente 

e relevante pelo mandatário do Poder Executivo, de modo algum se infere que qualquer intenção 

de direito novo manifestada por parlamentar tenha legitimidade para tramitar sob o mesmo regime 

extremamente simplificado.” 

A reforçar as ideias aqui lançadas, seguem precedentes do Supremo Tribunal Federal, 

os quais reconhecem a inconstitucionalidade de emendas parlamentares que não guardam 

pertinência temática com objeto da medida provisória emendada: 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 

EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA 

EM LEI. CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE ORIGINÁRIO DA MEDIDA 

 
3 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. rev. e atual., São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 884-885. 



 

 

PROVISÓRIA. PRÁTICA EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E COM 

O DEVIDO PROCESSO LEGAL (DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO). 

1. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o 

devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, 

e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo 

legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo 

temático estranho ao objeto originário da medida provisória. 

2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 1º e 5º, XXXVI, CRFB), 

mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até 

a data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. 

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos. 

(ADI 5127, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, 

Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 

10-05-2016 PUBLIC 11-05-2016) 

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 113 A 126 DA LEI Nº 

12.249/2010. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 472/2009. DISPOSITIVOS 

INCLUÍDOS POR EMENDA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA 

COM O OBJETO ORIGINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO 

PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO 

DEMOCRÁTICO E AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ARTS. 1º, CAPUT, 

2º, 5º, LIV, 62 E 84, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 

1. Inclusão, por emenda parlamentar, dos arts. 113 a 126, versando sobre alteração 

de limites de unidades de conservação, na redação final da Lei nº 12.249/2010, 

conversão da Medida Provisória nº 472/2009. 

2. Afronta ao princípio democrático, ao postulado da separação entre os Poderes 

e à garantia do devido processo legislativo, à ausência de pertinência temática 

entre a matéria veiculada na emenda parlamentar e o objeto da medida 

provisória submetida à conversão em lei. 

3. Em 15.10.2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo 

formalmente inconstitucional, a teor dos arts. 1º, caput e parágrafo único, 2º, 

caput, e 5º, LIV, da Carta Política, a inclusão de emenda, em projeto de conversão 

de medida provisória em lei, versando conteúdo divorciado do seu objeto 

originário, ao julgamento da ADI 5127, forte no princípio da segurança jurídica, 

afirmou a validade dos preceitos normativos resultantes de emendas a projetos de 

lei de conversão, ainda que sem relação com o objeto da medida provisória, 

aprovados antes da data daquele julgamento. 

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 



 

 

(ADI 5012, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018) 

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Lei 12.514/2011. Conselhos 

Profissionais. Anuidade. 3. Constitucionalidade formal. 4. Entendimento do 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, embora reconheça a 

inconstitucionalidade da introdução de emendas parlamentares a Projetos de 

Medidas Provisórias sem pertinência temática com o tema originário da MP, 

conferiu efeitos prospectivos à referida decisão. ADIs 5.127, 4.697 e 4.762. 5. Efeito 

vinculante e eficácia erga omens das decisões proferidas em controle concentrado. 

6. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(RE 821796 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 

27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-

2017) 

Diante desses precedentes da Suprema Corte, conclui-se pela inconstitucionalidade 

formal de emendas parlamentares que não possuem pertinência temática com o objeto da medida 

provisória emendada, porquanto se trata de providência incompatível com o devido processo 

legislativo, em manifesta violação aos preceitos do regime democrático. Dessa forma, tendo em 

vista que as Emendas 67, 94 e 160 são absolutamente incongruentes com o objeto da MP 

1040/2021. Enquanto as Emendas tratam de requisitos ao direito de ação, a Medida Provisória, em 

resumo, cuida de regras orientadas — conforme consta da sua exposição de motivos — “a melhorar 

o ambiente de negócios no Brasil, bem como impactar positivamente a posição do país na 

classificação geral do relatório Doing Business do Banco Mundial”. 

Por mais essa razão, a AMB manifesta-se favorável à rejeição das Emendas 67, 94 e 160, 

propostas à Medida Provisória n.º 1040/2021. 

 

IV. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA 

O acesso à jurisdição constitui garantia fundamental encartada na ordem constitucional. 

De acordo com art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Trata-se de garantia intrinsecamente relacionada à 

dignidade da pessoa humana: fundamento da República e ponto de apoio de todos os direitos 

fundamentais. Diz-se isso porquanto o acesso à justiça erige-se à condição de direito orientado a 

dar efetividade aos demais direitos positivados no ordenamento jurídico. Sem a garantia da 

prestação jurisdicional, tem-se um Estado enunciativo de direitos, mas incapaz de assegurar as 

estruturas necessárias ao seu reconhecimento e realização prática. 



 

 

As Emendas 67, 94 e 160 à MP 1040/2021 criam condicionantes excessivas ao exercício 

legítimo do direito de ação. As Emendas 67 e 94 exigem comprovação de resistência do réu em 

satisfazer a pretensão do autor. Ocorre, contudo, que essa prova pode fazer-se, em muitos casos, 

impossível, sobretudo diante de demandados que se usam de subterfúgios para evitar qualquer tipo 

de contato com o demandante. A mesma crítica aplica-se à Emenda 160, a qual exige notificação 

extrajudicial prévia, na qual se estabeleça a mora jurídica, bem como a definição de prazo para a 

autocomposição, devendo essa notificação ser encaminhada por advogado. Nesse ponto, aliás, essa 

Emenda desconsidera a existência dos juizados especiais, que admitem a postulação em juízo sem 

o patrocínio de advogado, fazendo-se tal exigência indistintamente. Isso cria um óbice a mais ao 

jurisdicionado que deverá buscar a assistência de advogado para fins dessa notificação prévia. 

Veja-se, portanto, que as Emendas em questão colocam em xeque o exercício da 

capacidade postulatória das partes, nas causas de valor inferior a vinte salários mínimos, e 

estabelecem formalismos e dilações excessivas aos cidadãos e onerosos aos cofres públicos ao 

prever a assistência obrigatória por advogado ou defensor público, a notificação solene e a espera 

de prazos mínimos (e não máximos) de tramitação na via administrativa, para caracterização do 

interesse de agir. Assim, para a caracterização do interesse de agir, há a exigência de verdadeiro 

esgotamento das instâncias pré-processuais, o que tem sido afastado pelos Tribunais Superiores, 

caminhando a proposta, portanto, na contramão da jurisprudência predominante. 

Diante dessas considerações, note-se que as Emendas 67, 94 e 160, para além de 

versarem sobre matéria insuscetível de constituir objeto de MP e de não guardarem pertinência 

temática com a MP a ser emendada, ainda incorrem em violação ao direito de acesso à Justiça, tal 

qual assegurado no art. 5º, inciso XXXV, da CF, ao criar óbices excessivos ao direito de ação. Também 

por esse motivo, a AMB manifesta-se pela rejeição dessas emendas. 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante disso, observa-se que as Emendas 67, 94 e 160 à MP 1040/2021 merecem 

rejeição, uma vez que tratam de matéria processual civil — matéria insuscetível de constituir objeto 

de medida provisória —, não guardam pertinência temática com o objeto da MP a ser emendada, 

além de caracterizar potencial violação ao direito de acesso à justiça. Destarte, a AMB manifesta-se 

pela rejeição das referidas emendas, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução n.º 1/2002, do 

Congresso Nacional. 

*** 

Sendo o que havia para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se façam necessários, renovando os protestos de estima e consideração. 



 

 

 

Brasília, 01 de junho de 2021. 

 

Renata Gil de Alcantara Videira 

Presidente 

 


