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Edição nº 38 – 3 a 7 de julho 

Em semana delicada para o governo federal, o 

Congresso dá andamento a importantes matérias 

Em uma semana marcada pelo recebimento da 
denúncia do Ministério Público Federal contra o 
presidente Michel Temer, na última quinta-feira, o 
Congresso Nacional deu seguimento a matérias 
relevantes para o país. 
 
Em reunião que durou 14 horas, a Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou 
o PLC nº 38/2017 que trata da reforma 
trabalhista. Na votação foram rejeitados três 
destaques apresentados que pretendiam retirar 
do texto principal os artigos sobre: i) trabalho 
intermitente; ii) prevalência do negociado sobre o 
legislado e; iii) afastamento de gestantes e 
lactantes de locais insalubres.  
 
O projeto, que já havia recebido parecer 
favorável da Comissão de Assuntos Econômicos e 
sido rejeitado pela Comissão de Assuntos Sociais, 
segue agora para análise no Plenário da Casa, 
onde já existe um requerimento de urgência 
pautado para deliberação nesta semana. 
 
Já o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, 
na última terça-feira, emendas feitas pelo Senado 
Federal ao Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 
12/2017, referente à Medida Provisória (MP) nº 
759/2016, que trata da regularização fundiária 
urbana e rural. A proposição já havia sido 
encaminhada para sanção presencial, porém, foi 
impetrado mandado de segurança por senadores 
e deputados da oposição sob o argumento de que 
as emendas aprovadas no texto alteraram o 
sentido material da proposição aprovada pela 
Comissão Mista e pela Câmara. O ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, 
acatando em parte o pedido, deferiu liminar 
determinando que a MP retornasse à casa 
iniciadora para deliberar as alterações. 
 
Dentre as emendas aprovadas, destaca-se a que 
esclarece que a autorização da cobrança de dívida 
relacionada à liberação de condições resolutivas 
para regularização de imóveis é a existência de 
saldo devedor e não a quitação do debito. A 
proposição retornará à Presidência da República 
para sanção. 

Na quarta-feira (28), o destaque coube à 
Comissão Mista da MP nº 775/2017, que obriga o 
registro dos bens constituídos em todas as 
operações realizadas no mercado financeiro 
(bancário, interbancário e acionário). A Comissão 
aprovou o parecer do relator, deputado Aelton 
Freitas (PR-MG), que alterou o texto original da 
medida e agora passa a tramitar como PLV. 
 
Os ativos constituídos são aqueles dados pelo 
devedor ao credor como garantia de uma 
operação e, pelo texto da MP, deverão ser 
registrados independentemente da natureza do 
negócio e nas mesmas entidades registradoras ou 
depositárias dos ativos negociados, como as 
câmaras de custódia no caso de ações. Além 
disso, foi incluído no texto a previsão de que o 
Banco Central poderá monitorar as operações de 
crédito realizadas pelos bancos, com divulgação 
mensal sobre o nível de redução do custo médio 
dessas operações.  
 
Para o governo, a medida visa dar mais 
transparência e tornar mais seguras as práticas 
do sistema financeiro, o que refletiria em uma 
redução dos juros pelas entidades financeiras. A 
medida foi encaminhada à Câmara dos Deputados 
e, para que seja convertida em lei, deverá ser 
aprovada no Plenário de ambas as Casas e 
sancionada pelo presidente da República. 
 
Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania da Câmara aprovou, na última 
terça-feira, o Projeto de Lei nº 3.479/2004, de 
autoria do deputado Leonardo Mattos (PV-MG), 
que determina que a comercialização de qualquer 
produto ou alimento que apresente, em sua 
composição, em qualquer proporção, substâncias 
ou produtos de origem animal ou seus derivados, 
fica condicionada à inserção de selo na 
embalagem, recipiente ou rótulo, que identifique 
a presença de tais substâncias, estabelecendo, 
também, os critérios a serem observados nos 
referidos selos. A proposição deverá ser analisada 
pelo Plenário da Casa. 
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Destaques da Última Semana 

CDC/CD proíbe alteração em veículos por 

prazo inferior a um ano 

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara 
aprovou, na última quarta-feira, nos termos do 
relatório do dep. Chico Lopes (PCdoB-CE), o PL nº 
7.204/2014, de autoria do dep. Onofre Santo Agostini 
(PSD-SC), que proíbe que fabricantes de automóveis e 
motocicletas modifiquem técnica, estética ou 
mecanicamente o automóvel e a motocicleta ofertados 
no mercado, pelo período inferior a um ano. O PL 
deverá ser submetido à análise das Comissões de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 
Serviços e de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
ambas da Câmara. 
 

CDC/CD aprova regras para resolução de 

contrato de crédito para compra de 

veículo 

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara 
aprovou, na última quarta-feira, nos termos do 
relatório do dep. Deley (PTB-RJ), o PL nº 5.421/2016, 
de autoria do dep. Rômulo Gouveia (PSD-PB), que 
altera o Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
para declarar a resolução do contrato de crédito 
firmado para a compra de veículo em que haja vício 
de qualidade do produto. A proposição deverá ser 
submetida à análise das Comissões de Finanças e 
Tributação e da Constituição e Justiça e de Cidadania , 
ambas na Câmara.  
 

CDEICS/CD aprova alteração nos quóruns 

de votação de sociedades limitadas 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou, na 
última quarta-feira, o PL nº 4.498/2016, de autoria do 
dep. Carlos Bezerra (PMDB-MT), que altera o Código 
Civil para modificar o quórum de deliberação de sócios 
de sociedades limitadas, nos termos do parecer 
apresentado pelo deputado Jorge Côrte Real (PTB-PE). 
O projeto ainda deverá ser analisado pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.  
 

CTASP/CD aprova cobrança de 

concessionárias pela instalação de 

equipamentos destinados à exploração do 

serviço público 

Na última quarta-feira, a Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, da Câmara dos 
Deputados, aprovou, com emenda supressiva, o 
Projeto de Lei nº 1.440/2015, que autoriza a cobrança 
pelos municípios de preços das concessionárias de 
serviços públicos pela instalação, em via pública, de 
equipamentos destinados à exploração do serviço. Foi 
retirado do texto a parte que versava sobre o repasse 
da receita obtida com a implementação do preço, pois 
o relator, deputado Lucas Vergilio (SD-GO), entendeu 
que violaria a seara de legislação específica. Agora, a 
proposição seguirá à Comissão de Minas e Energia 
para apreciação. 
 

Glossário 

PEC: Proposta de Emenda à Constituição 
PLP: Projeto de Lei Complementar na Câmara 
PLR: Projeto de Lei Complementar no Senado 
PL: Projeto de Lei Ordinária na Câmara 
PLC: Projeto de Lei Ordinária da Câmara no Senado 
PLS: Projeto de Lei Ordinária do Senado no Senado 
MP: Medida Provisória 

PLV: Projeto de Lei de Conversão 
PRC: Projeto de Resolução da Câmara 
PRS: Projeto de Resolução do Senado 
PDC: Projeto de Decreto Legislativo da Câmara 
PDS: Projeto de Decreto Legislativo do Senado 
PFC: Proposta de Fiscalização e Controle 
RCP: Requerimento de Constituição de CPI 
REQ: Requerimento 
VET: Veto 
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Senado Federal 

Plenário 

04/07/2017, às 14h 

 
REQ nº 472/2017, que solicita urgência para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 38/2017, que altera a 
CLT e outras leis trabalhistas. 
Autor: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
 

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) 

04/07/2017, às 10h 

 
PLS nº 767/2015, que altera leis ambientais e do 
sistema nacional de seguros privados para instituir o 
seguro mínimo obrigatório ambiental. 

Relator: sen. Jorge Viana (PT-AC) 
Relatório: pela aprovação, com emendas. 
 

Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ) 

05/07/2017, às 10h 

 
PLS nº 141/2015, que altera o Estatuto da OAB para 
tipificar penalmente a violação de direitos ou 
prerrogativas do advogado e o exercício ilegal da 
advocacia. 
Relator: sen. Simone Tebet (PMDB-MS) 
Relatório: pela aprovação, com substitutivo. 

Agenda da Semana 
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PLS nº 277/2015, que pretende permitir que as 
concessionárias, as permissionárias e as autorizadas 
de serviço público de distribuição de energia elétrica 
desenvolvam atividades de geração de energia 
elétrica. 
Relator: sen. Sérgio Petecão (PSD-AC) 
Relatório: pela aprovação, com substitutivo. 
. 

Comissão de Desenvolvimento Regional e 

Turismo (CDR) 

05/07/2017, às 9h30 

 
PLS nº 90/2017, que cria a Zona Franca no Estado 
do Espírito Santo. 
Relator: sen. Eduardo Lopes (PRB-RJ) 
Relatório: pela aprovação. 

Comissão de Transparência, Governança, 

Fiscalização e Controle e Defesa do 

Consumidor (CTFC) 

05/07/2017, às 9h 

 
PLS nº 137/2017, que dispõe sobre critérios 
técnicos para dimensionamento de elevadores de 
passageiros. 
Relator: sen. Gladson Cameli (PP-AC) 
Relatório: pela aprovação. 

Câmara dos Deputados 

Plenário  

04/07/2017, às 14h, 05/07/2017, às 

9h30, e 06/07/2017, às 9h  

 

Fique de Olho 

PLV nº 20/2017, decorrente da MP nº 775/2016, 
que obriga o registro dos bens constituídos em todas 
as operações realizadas no mercado financeiro 
(bancário, interbancário e acionário). 
Relator: dep. Aelton Freitas (PR-MG). 
Relatório: pela aprovação. 
  
PL nº 333/1999, que regula direitos e obrigações 
relativos à propriedade industrial. 
Relator: dep. Paulo Magalhães (PSD-BA) 
Relatório: pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
  
PL nº 4.742/2001, que introduz no Código Penal 
Brasileiro a tipificação do crime de assédio moral no 
trabalho. 
Relator: dep. Aldir Cabral (PFL-RJ) 
Relatório: pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
  

Fique de Olho 

PL nº 1.202/2007, que disciplina a atividade de 
"lobby" e a atuação dos grupos de pressão ou de 
interesse e assemelhados no âmbito dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal. 
Relator: dep. Cristiane Brasil (PTB-RJ) 
Relatório: pela aprovação, nos termos do substitutivo. 

 

Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática (CCTCI) 

05/07/2017, às 10h 

 
PL nº 4.026/2004, que dispõe sobre os limites à 
concentração econômica nos meios de comunicação 
social, impondo limites para concessão, permissão ou 
autorização para a execução de serviços de 
radiodifusão.  
Relator: dep. Domingos Neto (PSD-CE)  
Relatório: pela rejeição. 

PL nº 6.413/2016, que cria Fundo para o 
Desenvolvimento Tecnológico das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (Funtics) e incentiva a 
inclusão digital e o desenvolvimento local de produtos 
e serviços de tecnologia de informação e 
comunicação.  
Relator: dep. André Figueiredo (PDT-CE)  
Relatório: pela aprovação, com substitutivo. 
 

Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC) 

04/07/2017, às 14h30 

 
PL nº 2.813/2000, que estabelece a obrigatoriedade 
de publicação das demonstrações financeiras das 
sociedades por quotas de responsabilidade limitada.  
Relator: dep. Arthur Lira (PP-AL)  
Relatório: pela aprovação, com substitutivo. 
 
PL nº 1.135/2015, que dispõe sobre cessação ou 
interrupção da fabricação de medicamentos de uso 
contínuo ou continuado e dá outras providências.  
Relator: dep. Paulo Teixeira (PT-SP) 
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.  
  
PL nº 3.163/2015, que define como crime a 
corrupção praticada no âmbito do setor privado. 
Relator: dep. Tadeu Alencar (PSB-PE)  
Relatório: pela aprovação, com substitutivo. 
 

05/07/2017, às 9h30 

 
PEC nº 227/2016, que prevê eleições diretas no 
caso de vacância da presidência da República, exceto 
nos seis últimos meses do mandato. 
Relator: dep. Espiridião Amin (PP-SC)  
Relatório: pela admissibilidade. 
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Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) 

05/07/2017, às 9h30 

 
PL nº 3.648/2015, que limita a taxa de 
administração cobrada no segmento de fundos de 
investimento. 
Relator: dep. Ademir Camilo (PODE-MG) 
Parecer: pela aprovação. 
  
PL nº 4.032/2015, que altera a Lei de Recuperação 
de Empresas para priorizar os compradores de 
imóveis no recebimento dos valores pagos nas 
falências de construtoras, incorporadoras e 
imobiliárias.  
Relator: dep. Marco Tebaldi (PSDB-SC)  
Relatório: pela aprovação, com substitutivo. 
 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) 

05/07/2017, às 9h30 

 
PL nº 522/2015, que altera a Lei Anticorrupção para 
condicionar a validade de acordos de leniência.  
Relator: dep. Marcos Reategui (PSD-AP)  
Relatório: pela aprovação, com substitutivo. 
 

Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (CMADS) 

05/07/2017, às 10h 

 

PL nº 4.663/2016, dispõe sobre a exploração e 
produção de acumulações marginais de petróleo e gás 
natural por produtores independentes. 
Relator: dep. Roberto Sales (PRB-RJ) 
Relatório: pela aprovação, com emendas. 
 

Comissão de Segurança Pública e Combate 

ao Crime Organizado (CSPCCO) 

05/07/2017, às 13h30 

  
PL nº 5.675/2013, que altera a Lei dos Crimes 
contra a Ordem Tributária, Econômica e Contra as 
Relações de Consumo para reduzir a pena prevista 
nos crimes contra a relação de consumo e suprimir 
sua modalidade culposa. 
Relator: dep. Laura Carneiro (PMDB-RJ)  
Relatório: pela aprovação, com substitutivo. 
 
PL nº 574/2015, que altera a legislação penal para 
estabelecer a reparação do dano causado pela 
infração como condição à fruição de benefícios no 
cumprimento da pena. 
 

Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público (CTASP) 

05/07/2017, às 10h 

 

PL nº 675/2015, que altera a Lei das Licitações para 
estabelecer uma padronização de regras relacionadas 
à obtenção de licenciamento ambiental de obras e 

serviços, bem como fixar um prazo máximo para 
apreciação das solicitações. 
Relator: dep. Benjamin Maranhão (SD-PB) 
Relatório: pela aprovação. 
  
PL nº 1.566/2015, que busca unificar a consulta dos 
cadastros de pessoas jurídicas, criando o Cadastro 
Nacional do Registro Comercial (CNRC) e o Sistema 
Nacional Unificado de Consulta de Dados Comerciais 
(SINURC), que funcionarão de forma integrada com o 
CNPJ e o Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc). 
Relator: dep. Benjamin Maranhão (SD-PB) 
Relatório: pela aprovação. 
 

Comissão de Viação e Transportes (CVT) 

05/07/2017, às 10h30 

 

PL nº 7.796/2014, que limita o valor da tarifa 
básica de pedágio cobrada pela utilização de 
infraestrutura rodoviária federal concedida. 
Relator: dep. Wilson Beserra (PMDB-RJ) 
Relatório: pela aprovação. 
  
PL nº 409/2015, que institui isenção da contribuição 
para o PIS/PASEP, COFINS e CIDE-Combustíveis 
incidente sobre o óleo diesel utilizado na agricultura e 
pecuária e nos transportes de passageiros e de 
cargas. 
Relator: dep. Ezequiel Fonseca (PP-MT) 
Relatório: pela aprovação, com substitutivo. 
 
 

Comissão Especial de Regulação de 

Moedas Virtuais pelo Banco Central 

05/07/2017, às 14h30 

 

Audiência Pública sobre os "Impactos das Moedas 
Virtuais, em especial os Bitcoins, na Economia 
Brasileira". 
 

Comissão Especial do Tratamento e 

Proteção dos Dados Pessoais 

05/07/2017, às 14h30 

 

Audiência Pública sobre a “Liberdade de Expressão 
e Proteção de Dados Pessoais”. 


