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DESTAQUES: 
 

PEC 10/2021 – Lei de Informática / Padis - visa manter incentivos e benefícios tributários para 
empresas de tecnologia da informação e de comunicação, excluindo o setor da política de redução 
gradual desses benefícios instituída pela Emenda Constitucional 109 (oriunda da PEC Emergencial). 

Status - Proposta aprovada nas duas Casas Legislativas. Matéria aguarda promulgação no Congresso 
Nacional 
 
PL 3203/2021 - Dispõe sobre o plano de redução gradual de incentivos e benefícios federais de 
natureza tributária e o encerramento de benefícios fiscais, nos termos do disposto no art. 4º da 
Emenda Constitucional nº 109/2021. 
Status – Aguardando Parecer do Relator, Dep. Júlio Cesar (PSD-PI), na Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT). 
 
PDL 46/2022 - Susta o Decreto nº. 10.979, de 25 de fevereiro de 2022, que altera a Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº. 8.950, de 
29 de dezembro de 2016. 
Status - Aguardando a designação de relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT). 
 
 

26/04/2022 - Terça feira 

 

Senado Federal 

14h30 horas - 8ª Sessão Extraordinária Semipresencial - Comissão de Transparência, Governança, 

Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor 

Link de Acesso: https://www12.senado.leg.br/tv 

 

PL 4290/2019 - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) 

para determinar que a multa por infração às normas de defesa do consumidor seja graduada de 

acordo com a condição de vulnerabilidade do consumidor com deficiência. 

• Autor: Senador Plínio Valério (PSDB/AM) 

• Relator: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP) pela aprovação. 

 

 

Senado Federal 

14h30 horas - 5ª Sessão Extraordinária Semipresencial - Comissão de Transparência, Governança, 

Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor 

Link de Acesso: https://www12.senado.leg.br/tv 

 

PL 5544/2019 - Altera a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), 

para prever a penalidade de reembolso do valor do frete a empresas que descumpram o prazo de 

entrega de produtos acordado em contrato. 

• Autor: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP) 

• Relator: Senador Marcos do Val (PODEMOS/ES) pela aprovação. 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2282791
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2299134
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2316646
https://www12.senado.leg.br/tv
https://legis.senado.leg.br/comissoes/itempauta?reuniao=10697&codcol=1956&item=79694
https://www12.senado.leg.br/tv
https://legis.senado.leg.br/comissoes/itempauta?reuniao=10697&codcol=1956&item=79695
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27/04/2022 - Quarta feira 

 

Senado Federal 

09 horas - 6ª Sessão Extraordinária Semipresencial - Comissão de Assuntos Econômicos 

Link de Acesso: https://www12.senado.leg.br/tv 

 

PL 581/2019 - Altera a Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000 (que dispõe sobre a participação 

dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa), para dar à participação dos trabalhadores 

nos lucros ou resultados das empresas o mesmo tratamento fiscal dado à distribuição de lucros ou 

dividendos aos sócios ou acionistas. 

• Autor: Senador Alvaro Dias (PODEMOS/PR) 

• Relator: Senador Irajá (PSD/TO) pela aprovação. 

 

 

Senado Federal 

09 horas - 6ª Sessão Extraordinária Semipresencial - Comissão de Assuntos Econômicos 

Link de Acesso: https://www12.senado.leg.br/tv 

 

PL 6214/2019 - Altera os arts. 13 e 14 da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 (que altera a 

Legislação Tributária Federal), para ampliar o limite de receita bruta total que possibilita pessoas 

jurídicas optarem pelo regime de lucro presumido para fins de tributação. 

• Autor: Senador Angelo Coronel (PSD/BA) 

• Relator: Senador Jorginho Mello (PL/SC) pela aprovação. 

 

 

Senado Federal 

09 horas - 6ª Sessão Extraordinária Semipresencial - Comissão de Assuntos Econômicos 

Link de Acesso: https://www12.senado.leg.br/tv 

 

PLS 332/2018 - Altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para vedar a incidência 

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação nos casos de transferência de 

mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. 

• Autor: Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE) 

• Relator: Senador Irajá (PSD/TO) pela aprovação. 

 

 
 

https://www12.senado.leg.br/tv
https://legis.senado.leg.br/comissoes/itempauta?reuniao=10678&codcol=38&item=79623
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10101.htm
https://www12.senado.leg.br/tv
https://legis.senado.leg.br/comissoes/itempauta?reuniao=10678&codcol=38&item=79625
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9718compilada.htm
https://www12.senado.leg.br/tv
https://legis.senado.leg.br/comissoes/itempauta?reuniao=10678&codcol=38&item=79632

