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Câmara aprova marco

regulatório do transporte de

cargas

Na última quinta-feira (21), o Plenário da
Câmara dos Deputados aprovou o PL nº
1.428/1999, de autoria do Poder
Executivo, ao qual estavam apensados
uma série de projetos de lei que alteram a
legislação de trânsito brasileira. Entre eles,
encontra-se o PL nº 4.860/2016, da
deputada Christiane de Souza Yared (PR-
RR), cujo relatório final, apresentado na
forma de substitutivo pelo deputado
Nelson Marquezelli (PTB-SP), propõe a
regulamentação de questões relacionadas
ao frete, ao seguro, às relações
contratuais e às penalidades previstas no
Código de Trânsito Brasileiro.

O texto substitutivo do deputado
Marquezelli incorpora, ainda, a Medida
Provisória nº 833/2018, que trata da
isenção da cobrança de pedágio para
caminhões com eixos suspensos. A MP foi
uma das respostas dadas pelo governo
Temer para encerrar a greve dos
caminhoneiros, que gerou uma série de

impactos negativos na economia e na
distribuição de alimentos e combustíveis
ao redor do país.

No aspecto trabalhista, o relator propôs
que eventuais subcontratações de
transportadores autônomos de cargas
(TAC) não serão caracterizadas como
relações de trabalho, não se aplicando,
portanto, a legislação trabalhista, ainda
que o serviço prestado seja de forma
periódica e com remuneração
determinada. O TAC subcontratado, neste
caso, recebe a denominação de
"agregado". Se o serviço prestado pelo
caminhoneiro autônomo não possuir
exclusividade com o contratante, é então
chamado de "independente".

O texto do PL aprovado pela Câmara segue
agora ao Senado Federal, onde poderá ser
apreciado pelas comissões temáticas
permanentes e, posteriormente, deverá
ser deliberado no Plenário. Se o texto
recebido da Câmara for aprovado pelo
Plenário do Senado, o PL seguirá, então,
ao presidente da República para sanção ou
veto.

Destaques da Última Semana

Plenário

26/06/2018, às 14h

PLS nº 188/2014, que acrescenta dispositivo no
Código Tributário Nacional para permitir a divulgação,
por parte da Fazenda Pública, dos beneficiários de
renúncia de receita.
Relatora: sen. Lúcia Vânia (PSB-GO)
Relatório: pela aprovação, com emenda.

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)

26/06/2018, às 11h

Audiência pública para instruir o PLC nº 53/2018,
que dispõe sobre a proteção de dados pessoais e
altera o Marco Civil da Internet.

Senado Federal

Agenda da Semana
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Glossário

PEC: Proposta de Emenda à Constituição
PLP: Projeto de Lei Complementar na Câmara
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

Comissão de Direitos Humanos e

Legislação Participativa (CDH)

26/06/2018, às 9h

Audiência pública para debater sobre "saúde
pública, SUS e planos de saúde", com foco nos planos
de saúde privados e na situação da GEAP,
CAPESAÚDE e de seus beneficiários.

Subcomissão Temporária do Estatuto do

Trabalho (CDHET)

25/06/2018, às 9h

Audiência pública para debater sobre "a jornada de
trabalho, o trabalho extraordinário e o salário
mínimo".

Comissão de Desenvolvimento Regional e

Turismo (CDR)

26/06/2018 , às 9h

PLS nº 68/2016, que institui o Regime de
Tributação Unificada (RTU) na importação, por via
terrestre, de mercadorias procedentes do Paraguai,
para conceder isenção do II aos insumos, às
máquinas e aos equipamentos necessários à produção
na Zona Franca Verde.
Relator: sen. Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Relatório: pela aprovação.

Comissão de Educação, Cultura e Esporte

(CE)

26/06/2018, após Reunião Extraordinária

PLS nº 383/2017, que dispõe sobre a
regulamentação da prática esportiva eletrônica.
Relator: sen. José Medeiros (PODE-MT)
Relatório: pela aprovação, com emenda e
substitutivo.

Comissão de Serviços de Infraestrutura

(CI)

26/06/2018, às 9h

Audiência pública para debater o sistema logístico
brasileiro, com o objetivo de conhecer os programas,
ações e investimentos realizados no sentido de
diversificar os modais de transporte no país.

Comissão de Agricultura e Reforma

Agrária (CRA)

26/06/2018, às 11h

PL nº 117/2018, que altera a Lei nº 12.865, de 09
de outubro de 2013, que, entre outros pontos, altera
a incidência do PIS/PASEP e da COFINS na cadeia de
produção e comercialização da soja e de seus
subprodutos, para estender ao farelo e ao óleo de
milho o mesmo tratamento tributário concedido à
soja.
Relator: sen. Wellington Fagundes (PR-MT)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

Comissão de Agricultura, Pecuária,

Abastecimento e Desenvolvimento Rural

(CAPADR)

27/06/2018, às 10h

PL nº 7.740/2017, que altera a Lei nº 8.427/1992,
que dispõe sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural, para
estender o mecanismo de equalização de taxas de
juros e outros encargos financeiros aos bancos
privados e às confederações de cooperativas de
crédito rural.

Relator: dep. Sergio Souza (MDB-PR)
Relatório: pela aprovação, com substitutivo.

Comissão de Desenvolvimento Econômico,

Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS)

26/06/2018, às 9h40

PL nº 9.417/2017, que dispõe sobre a padronização
das bagagens de mão no transporte aéreo.
Relatora: dep. Yeda Crusius (PSDB-RS)
Relatório: pela rejeição.

Câmara dos Deputados


