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CLIQUE E ACESSE TEMAS EM DESTAQUE NESTA EDIÇÃO:


Incidência do IR relativamente aos lucros ou dividendos



Modelo Comercial do Setor Elétrico



Reforma Tributária



Startups

PLENÁRIOS
Sessão do Congresso Nacional:
Deputados e senadores se reúnem em sessão conjunta do Congresso Nacional nesta terçafeira (10), às 14 horas, para votar dez vetos presidenciais, liberando a pauta para a análise
de três projetos de lei (PLNs) que regulamentam a execução de emendas impositivas e
diminuem o valor total das emendas do relator-geral do Orçamento, transformando-as em
despesas a cargo do Executivo. Está na pauta o Veto nº 60, Veto aposto ao PL 4.805/2019,
que trata da Nova Lei de TICs. Leia mais sobre a pauta.
Senado Federal:
A pauta a partir de terça-feira (10) tem entre seus principais itens propostas de emenda à
Constituição (PEC) e o projeto que trata da autonomia do Banco Central (PLP 19/2019). Leia
mais sobre a pauta.
Câmara dos Deputados:
O Plenário da Câmara dos Deputados vai debater na quarta-feira (11), em Comissão Geral,
as ações preventivas de vigilância sanitária e possíveis consequências para o Brasil quanto
ao enfrentamento do coronavírus. Leia mais sobre a pauta.
Inicio
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AGENDA DAS COMISSÕES
 No Senado Federal:


A Comissão de Assuntos Econômicos agendou para terça-feira (10), às 10h, reunião
ordinária para discussão e apreciação de matérias. Em destaque:
INCIDÊNCIA DO IR RELATIVAMENTE AOS LUCROS OU DIVIDENDOS
PROJETO DE LEI N° 1952/2019 – do senador Eduardo Braga (MDB/AM) – que altera as Leis nos
11.482/07, e 9.249/95, e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 123/06, da Lei nº 9.249/95, e da
Lei nº 11.033/04, para alterar a tabela progressiva do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física;
estabelecer a incidência do Imposto sobre a Renda sobre lucros e dividendos pagos ou creditados
pelas pessoas jurídicas, incluídas as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional; extinguir a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio; reduzir a alíquota do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica; e afastar a isenção do Imposto sobre a Renda incidente
sobre ativos financeiros. O Relator, senador Jean Paul Prates (PT/RN), apresentou RELATÓRIO pela
aprovação do projeto e de quatro emendas apresentadas. (ITEM 12)
Observações: Apresentada a emenda nº 1, de autoria da senadora Kátia Abreu. Pendente manifestação
do relator sobre a emenda.
PROJETO DE LEI N° 2015/2019 - do: senador Otto Alencar (PSD/BA) – que altera o art. 10 da Lei nº
9.249/95, para dispor sobre a incidência do Imposto de Renda relativamente aos lucros ou dividendos
distribuídos pela pessoa jurídica. O Relator, senador Jorge Kajuru (Cidadania/GO), apresentou
RELATÓRIO pela aprovação, nos termos do substitutivo apresentado. (ITEM 13)
Observações: Foram apresentadas as emendas nº 1, de autoria do senador Ciro Nogueira, nº 2, de
autoria do senador Veneziano Vital do Rêgo, nºs 3 e 4, do senador Zequinha Marinho, nº 5, da
senadora Kátia Abreu, nº 6, do senador Jorginho Mello, e nº 7, do senador Izalci Lucas.
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A Comissão de Serviços de Infraestrutura agendou para terça-feira (10), às 11h, reunião
extraordinária para discussão e apreciação de matérias. Em destaque:
MODELO COMERCIAL DO SETOR ELÉTRICO
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 232/2016 – do senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB) – que
dispõe sobre o modelo comercial do setor elétrico, a portabilidade da conta de luz e as concessões de
geração de energia elétrica, altera as Leis nº 9.427/96, nº 9.478/97, nº 9.648/98, nº 10.847/04, nº
10.848/04, e nº 12.783/13, e a Medida Provisória nº 2.227/01, e dá outras providências. Relatoria:
Senador Marcos Rogério - RELATÓRIO: Não foram apresentadas emendas no turno suplementar.
(ITEM 1)
Observações:
1. A matéria encontra-se em turno suplementar
2. Em 03/03/2020 foi aprovado o substitutivo oferecido ao PLS 232/2016 (Emenda 11/CI)
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3. Poderão ser oferecidas emendas no turno suplementar, vedada a apresentação de novo substitutivo
integral
4. Não sendo oferecidas emendas na discussão suplementar, o substitutivo será dado como
definitivamente adotado sem votação.
Inicio



A Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária fará sua primeira audiência nesta
terça-feira (10), a partir das 14h30, recebendo a especialista em direito tributário portuguesa
Rita de la Feria. Em destaque:
REFORMA TRIBUTÁRIA
Antes da audiência, a comissão deve votar o plano de trabalho do relator, deputado Aguinaldo Ribeiro
(PP/PB). Também estão na pauta nove requerimentos propondo a realização de mais audiências e
outros dois solicitando informações ao Ministério da Economia.
Rita de la Feria é professora-chefe da cadeira de direito tributário na Universidade de Leeds e
pesquisadora associada à Universidade de Oxford, ambas na Inglaterra. Ela trabalhou como consultora
para os governos de Portugal, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Turquia e Angola, e é especialista em
imposto sobre valor agregado (IVA) — modalidade central na reforma tributária discutida pelo
Congresso. Leia mais.
PAUTA (REQUERIMENTOS)
PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO RELATOR
Inicio

 Na Câmara dos Deputados:


A Comissão Especial que analisa o Projeto de Lei Complementar 146/19, que trata das
startups – pequenas empresas focadas no desenvolvimento de produtos ou serviços
inovadores – e apresenta medidas de estímulo à criação dessas empresas, promove dois
debates nesta semana, na terça e na quarta-feira, dias 10 e 11, sobre medidas regulatórias
para novas relações de trabalho e colaboração. Em destaque:
STARTUPS
Para a terça-feira foram convidados: (PAUTA)
- o representante da Associação Brasileira Online to Offline, Vitor Magnani;
- o representante do Escritório Abdala Advogados, Fernando Abdala;
- representante da Secretaria de Trabalho e Emprego;
- representante do Ministério Público do Trabalho; e
- representante do Tribunal Superior do Trabalho.
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Na audiência de quarta-feira, são os seguintes convidados: (PAUTA)
- o diretor de Políticas Públicas da empresa Ifood, João Sabino;
- o conselheiro do Instituto Mises, Rodrigo Marinho;
- representante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia;
- representante da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas;
- representante do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho; e
- a diretora de Assuntos Legislativos da Anamatra, Viviane Leite.
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