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APRESENTAÇÃO
A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul Fecomércio-RS - apresenta aos políticos e empreendedores gaúchos a 6ª edição de
sua Agenda Legislativa, publicação que se consolida no calendário político do RS por
seu pioneirismo e transparência.
A cada edição da Agenda, temos a responsabilidade de apresentar avanços no trabalho
desta Federação na defesa dos interesses do setor terciário da economia gaúcha. O
acompanhamento, a compreensão e o debate acerca das proposições legislativas
estaduais e federais já se tornaram rotina nas comissões e conselhos da FecomércioRS. Fazemos isso porque sabemos que a defesa dos interesses do comércio de bens
e de serviços passa, necessariamente, pelas Casas do Poder Legislativo Municipal,
Estadual e Federal.
Nos municípios, temos incentivado os sindicatos a estarem cada vez mais próximos
das prefeituras e das câmaras de vereadores, participando ativamente das tomadas de
decisões locais. No Estado, estamos em contato direto com o Governo e o Parlamento.
Em nível federal, atuamos junto à Câmara, ao Senado e à Presidência da República, em
consonância com as diretrizes e estratégias de nossa entidade nacional, a Confederação
Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo - CNC.
Nesta edição, procuramos dividir nossos posicionamentos de acordo com as
bandeiras defendidas pela Entidade. A bandeira da Gestão Pública Eficiente e Eficaz
está expressa nos posicionamentos acerca de proposições estaduais e federais que
interferem no funcionamento das instituições públicas, para as quais todos os cidadãos
são contribuintes. A bandeira da Racionalização dos Tributos pode ser encontrada
nos posicionamentos sobre o sistema tributário. A Modernização da Relação Capital
e Trabalho é defendida nos posicionamentos sobre matérias trabalhistas e sindicais.
A bandeira da Formalização e Longevidade das Empresas se manifesta na análise de
projetos que geram burocracia ou regulam as relações de consumo. A bandeira da
Educação de Qualidade, por sua vez, poderá ser identificada nos posicionamentos
sobre o sistema S.
Ao dar publicidade a esse trabalho, esperamos que a relação entre empresários e
política seja cada vez mais construtiva e transparente.

Luiz Carlos Bohn
Presidente

Proposições
Legislativas
Estaduais
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Gestão Pública
1. Plebiscito para Criação de Empresa Pública
Proposta de Emenda à Constituição n° 240/2015

Autor
Deputado Estadual Marcel van Hatten (PP) e outros.
Ementa
Acrescenta um parágrafo ao Artigo 22 da Constituição Estadual do Estado do Rio
Grande do Sul.
Explicação da Ementa
A proposta prevê a exigência de consulta plebiscitária para a criação de novas empresas
públicas ou sociedades de economia mista.
Tramitação
Protocolado em 05 de maio de 2015, tramita, atualmente, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer do deputado Gilmar Sossella (PDT).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
A Fecomércio-RS entende que, atualmente, há um desequilíbrio na Constituição do
Estado do Rio Grande do Sul, que exige a realização de plebiscito para a extinção de
empresas estatais ou sociedades de economia mista, mas não faz a mesma exigência
para a criação.
A fragilidade das finanças públicas estaduais demanda responsabilidade por parte
dos governantes. Assim, considerando a potencial elevação de custos decorrente
da criação de novas estruturas, a realização de consulta plebiscitária é mecanismo
importante para garantir que a criação de determinada empresa é, de fato, importante
para a sociedade gaúcha.

2. Revogação de Subsídio aos Ex-Governadores
Projeto de Lei n° 482/2015

Autor
Deputado Estadual Pedro Pereira (PSDB).
Ementa
Revoga a Lei nº 7.285, de 23 de julho de 1979, que dispõe sobre a concessão de
subsídios a ex-governador e dá outras providências.
Explicação da Ementa
A proposição revoga a concessão de subsídios a ex-governadores.
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Tramitação
Protocolado em 15 de dezembro de 2015, tramita, atualmente, na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer do deputado Elton Weber (PSB).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
Consideramos a proposição adequada, pois, como evidencia a situação fiscal do
Estado do Rio Grande do Sul, não há espaço para a manutenção de benefícios.
Ainda, como pontuado pelo autor em sua justificativa, a concessão de tal subsídio aos
ex-governadores, pelo princípio da simetria estrutural, é inconstitucional, pois não há
na legislação federal a previsão de concessão semelhante aos ex-presidentes.
Hoje, recebem a aposentadoria oito ex-governadores e quatro viúvas de exgovernadores, perfazendo despesa anual de R$ 4,4 milhões. Temos a compreensão
de que a economia desses recursos é pequena diante do déficit bilionário das contas
públicas do Rio Grande do Sul. No entanto, representa que o esforço para alterar a
situação caótica das contas públicas não deve se restringir apenas às categorias de
servidores públicos mais numerosas, a exemplo de professores e policiais.

3. Custeio da Estrutura Carcerária
Projeto de Lei n° 61/2016

Autor
Deputado Marcel van Hattem (PP).
Ementa
Dispõe sobre o custeio da estrutura carcerária pelos condenados reclusos em regime
fechado e semiaberto e dá outras providencias.
Explicação da Ementa
Determina que todo condenado recluso em regime fechado ou semiaberto deverá
indenizar ao Estado do Rio Grande do Sul os valores correspondentes aos custos de
sua manutenção em reclusão.
Tramitação
Protocolado em 08 de março de 2016, tramita, atualmente, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer do deputado Elton Weber (PSB).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com Ressalvas
Consideramos o teor da proposta positivo. Entendemos que os custos para a
manutenção da estrutura carcerária são elevados, sendo oportunas medidas que
diminuam os impactos financeiros. A indenização ao Estado pelo apenado é justa,
considerando que todos os cidadãos pagam pelo acesso à moradia e à alimentação.
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No entanto, apresentamos algumas ressalvas em relação ao projeto. Ao instituir, em
caráter obrigatório, essa cobrança, o projeto de lei atropela a realidade da atual situação
carcerária do Rio Grande do Sul. Hoje, as prisões gaúchas não possuem condições de
promover a ressocialização de presidiários, ao não oferecer oportunidade de trabalho
e estudo aos detentos. Assim, como muitos detentos não possuem renda e também
não lhes é oferecida oportunidade de trabalho, o pagamento incidiria apenas sobre
uma parcela.
Desse modo, defendemos o teor da proposta. Entretanto, entendemos que sua eficácia
depende de modificações na estrutura carcerária atual para termos, no futuro, presídios
autossustentáveis.

4. Rede de Segurança Público-Privada
Projeto de Lei n° 134/2016
Autor
Deputado Enio Bacci (PDT).
Ementa
Institui no Âmbito do Estado do Rio Grande do Sul a rede de segurança público-privada
entre órgãos da Segurança Pública e empresas de segurança privada.
Tramitação
Protocolado em 22 de junho de 2016, tramita, atualmente, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer do deputado Frederico Antunes (PP).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com ressalvas
O projeto de lei, em seu Art. 6º, define que poderão fazer parte de parceria públicoprivada as empresas que ofereçam o serviço de vigilância, vigias, portaria e zeladoria.
Diante da abrangência do projeto, consideramos relevante estabelecer distinção entre
essas categorias profissionais.
Enquanto o vigilante tem a obrigação de agir para prevenir e impedir o delito, o zelador
e o porteiro exercem funções de mero controle e observação, limitando suas ações
para não colocar a si e aos demais em situação de risco. O foco dessas duas funções
está na identificação e encaminhamento de pessoas, no controle do uso adequado
de equipamentos e instalações da edificação (elevadores, escadas, etc.), sempre com
vistas a garantir o cumprimento das disposições internas da comunidade condominial.
Não há qualquer requisito formal em termos de capacitação específica, habilidades
especiais ou limite de idade para o exercício das funções de zelador e porteiro. Portanto,
não se pode exigir de empregados com funções e características distintas a mesma
forma de atuação para impedir a prática de delitos.
Ademais, a participação, em uma rede de segurança, de pessoas desprovidas de
treinamento e equipamento pode representar um risco pessoal. Receamos que, uma
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vez instaurada uma rede de informações, os envolvidos (vigilantes, vigias, porteiros,
zeladores) passarão a ser alvos de represálias, assim como acontece com os policiais.
Ainda que a proposta do PL nº 134/2016 seja no sentido de uma atuação meramente
informativa, é necessário lembrar que o empregador não poderá exigir desses
empregados (porteiros e zeladores) qualquer atividade que lhes coloque em risco
pessoal.
Ainda, deve-se levar em consideração que a realização de uma parceria dessa ordem
envolverá custos adicionais e elevados para os condomínios, uma vez que os zeladores
e porteiros, ao passarem a exercer uma função agregada de “segurança”, passarão a
fazer jus ao recebimento de adicional de periculosidade.
Diante do exposto, somos favoráveis ao projeto. No entanto, entendemos adequada
uma mudança na redação, como forma de garantir que as profissões de porteiros e
zeladores não sejam afetadas.

Sistema Tributário
5. Demonstração dos Tributos
Projeto de Lei n° 282/2011

Autor
Deputado Estadual João Fischer (PP).
Ementa
Torna obrigatória a demonstração dos tributos pagos sobre o produto adquirido pelo
consumidor final em nota fiscal.
Explicação da Ementa
Determina que todo documento fiscal emitido em operações ao consumidor final por
ocasião da venda de mercadorias e serviços deverá informar o montante dos tributos
federais, estaduais e municipais que influenciam na formação do preço final.
Ainda, o projeto dispõe que o descumprimento da lei sujeitará o infrator à suspensão
da emissão da “AIDF” (Autorização de Impressão de Documento Fiscal), bem como à
suspensão do alvará de funcionamento e as demais sanções previstas no Código de
Defesa do Consumidor.
Tramitação
Protocolado em 18 de agosto de 2011, tramita, atualmente, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Em que pese compreendermos o objetivo da proposição e, ainda, concordarmos
com o direito de o consumidor ter conhecimento, a Lei Federal 12.741, sancionada em
dezembro de 2012, já torna obrigatória a emissão de notas fiscais com o detalhamento
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do valor e da quantidade dos impostos pagos em cada produto ou serviço.
Para adequar a impressão das notas fiscais de acordo com o determinado na
proposição, foi necessária a adaptação de softwares, considerando que, conforme o
produto, a incidência de impostos acontece de forma diferente. Por isso, as punições
previstas na Lei 12.741/2012 começaram a partir de 10 de junho de 2014, após posterior
regulamentação.
Portanto, entendemos que o Projeto de Lei 282/2011 tornou-se obsoleto com a sanção
da Lei supramencionada, tendo em vista que os esclarecimentos ao consumidor, a
respeito da carga tributária incidente sobre as mercadorias, já vêm sendo praticados.

6. Suspensão de Benefícios e Isenções às Empresas
Projeto de Lei n° 70/2016

Autor
Deputado Marlon Santos (PDT).
Ementa
Dispõe sobre a manutenção ou concessão de benefícios temporários ou permanentes
às empresas que litigam com o Estado sobre créditos fiscais.
Explicação da Ementa
O projeto visa suspender benefícios ou isenções de qualquer natureza, advindos de
qualquer forma (convênio, contrato, entre outros), para aquelas empresas que litigam,
no polo ativo ou passivo, em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul. A suspensão
abrange, ainda, discussões de processo administrativo em trâmite no Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais – TARF.
Tramitação
Protocolado em 16 de março de 2016, tramita, atualmente, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer do deputado João Fischer (PP).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Ainda que louvável o objetivo de excluir as empresas que utilizam os benefícios fiscais
de má-fé, não podemos coadunar com a generalização de tal preceito, especialmente
diante da crise econômica que assola todo o território nacional.
Sendo assim, destacamos que a proposição carece de constitucionalidade material,
pois a suspensão de qualquer benefício fiscal de empresas que litigam em qualquer
polo, perante o Estado, configura afronta aos princípios do devido processo legal,
acesso à justiça, contraditório, anterioridade e ampla defesa
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Legislação Trabalhista e Sindical
7. Programa de Empregos para Egressos do Sistema Prisional
Projeto de Lei n° 273/2015

Autor
Deputado Estadual Pedro Ruas (PSOL).
Ementa
Cria o Programa Estadual de Oportunidade de Empregos para Egressos do Sistema
Prisional e Adolescentes Infratores, no âmbito da Administração Pública do Estado do
Rio Grande do Sul.
Explicação da Ementa
A proposição prevê a criação do Programa Estadual de Oportunidade de Empregos para
Egressos do Sistema Prisional e Adolescentes Infratores, no âmbito da Administração
Pública do Rio Grande do Sul, determinando que, nas licitações para execução de
obras e prestação de serviços, será exigido das empresas a reserva de 5% das vagas
para os participantes do programa.
Tramitação
Protocolado em 08 de julho de 2015, tramita, atualmente, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Na prática, a proposição, sob a justificativa da ressocialização, transfere à iniciativa
privada a execução e promoção de políticas públicas que são de responsabilidade do
Estado.
Ao obrigar as empresas a contratar egressos do sistema prisional e adolescentes
infratores, o projeto afronta o direito do empregador de escolher os seus funcionários
livremente, seguindo na contramão dos princípios básicos da livre-iniciativa. Sua
aprovação significaria a interferência do Estado na administração das empresas.
Entendemos que esse papel deve ser exercido pelo sistema prisional, que deve
oferecer aos apenados capacitação profissional adequada, que permita sua inserção
no mercado de trabalho.
Ainda, destacamos que a proposição possui vício de iniciativa, por invasão de
competência do Executivo e da União, pois as mudanças promovidas pelo projeto de
lei dizem respeito à matéria constitucionalmente reservada ao Poder Executivo, nos
termos do Artigo 78 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. No caso concreto,
a iniciativa do órgão legislativo de fato invadiu a seara de atuação do Executivo.
A matéria também viola o Art. 22, I e 37, XXI, da Constituição Federal, pois cabe a União
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legislar sobre normas relativas ao Direito do Trabalho, e editar normas gerais acerca da
Licitação.

8. Cotas para Afrodescendentes e Indígenas
Projeto de Lei n° 488/2015

Autor
Deputado Estadual Pedro Ruas (PSOL).
Ementa
Dispõe sobre a reserva de vagas de trabalho destinadas a afrodescendentes e às etnias
indígenas nas empresas privadas que recebem incentivos fiscais do Estado do Rio
Grande do Sul.
Explicação da Ementa
O projeto reserva 15% das vagas de emprego em empresas que recebem incentivos do
Governo para afrodescendentes e indígenas.
Tramitação
Protocolado em 18 de dezembro de 2015, tramita, atualmente, na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer da deputada Manuela D’Ávila.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Embora consideremos positivo o intuito de diminuir as desigualdades existentes no
mercado de trabalho, entendemos que a instituição de cotas não é a melhor forma para
solucionar esse problema. Acreditamos que a igualdade se constrói através do acesso
a oportunidades semelhantes, dentre as quais educação, moradia e alimentação
adequadas.
Nenhum indivíduo deve ser contratato ou deixar de sê-lo pela cor de sua pele ou
olhos. O balizador de sua contratação deve ser a competência/aptidão para o cargo.
Ao instituir essa nova regra às empresas, o projeto de lei transfere à iniciativa privada o
ônus decorrente da ineficiência do Estado em possibilitar acesso adequado às pessoas
socialmente mais vulneráveis.

9. Cota para Idosos

Projeto de Lei n° 142/2016
Autor
Deputado Sérgio Peres (PRB).
Ementa
Dispõe sobre o estabelecimento de percentual mínimo de trabalhadores idosos nos
quadros funcionais de empresas privadas do Estado do Rio Grande do Sul.
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Explicação da Ementa
O projeto institui que as empresas privadas do Estado do Rio Grande do Sul que
contenham em seu quadro funcional cem ou mais empregados fiquem obrigadas a
admitir, no mínimo, 2% (dois por cento) de idosos, calculado sobre o total de funcionários.
Tramitação
Protocolado em 04 de julho de 2016, tramita, atualmente, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer do deputado Frederico Antunes (PP).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Defendemos que os funcionários de qualquer empresa devem ser escolhidos pelas
suas competências e aptidões profissionais, independente da faixa etária. A instituição
de reserva de vagas desprestigia o mérito e contribui para diminuição da produtividade,
considerando que o critério primordial de seleção passa a ser uma característica física,
no caso, a idade.
Ainda, acreditamos que a reserva de vagas no mercado de trabalho representa
injustiça, pois, para cumprir tal obrigação, indivíduos mais preparados e qualificados
para determinados funções perdem oportunidade de emprego.

10. Reajuste do Piso Salarial Regional
Projeto de Lei 9/2017
Autor
Poder Executivo
Ementa
Dispõe sobre o reajuste dos pisos salariais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul
para as categorias profissionais que menciona, com fundamento na Lei Complementar
Federal nº 103, de 14 de julho de 2000, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a
instituir o piso salarial a que se refere o inciso V do Art. 7º da Constituição Federal, por
aplicação do disposto no parágrafo único do seu Art. 22.
Explicação da Ementa
Propõe reajuste do piso salarial regional de 6,48%, baseado na inflação medida pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior. Caso seja aprovado, o
mínimo regional ficará entre R$ 1.175,15 e R$ 1.489,24, incluindo as cinco faixas salariais.
Tramitação
Protocolado no dia 3 de fevereiro de 2017 pelo Poder Executivo.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
O piso salarial regional, na época de sua criação, tinha como objetivo atender às
necessidades dos empregados desprovidos de organização sindical, que não tinham
proteção e representação para discutir negociações coletivas com suas respectivas
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representações patronais. Porém, se essa regra fosse cumprida no Estado do Rio
Grande do Sul, o Governo do Estado deveria retirar 31 das 37 categorias atualmente
contempladas por essa política, pois são categorias que possuem representação
sindical.
Outra justificativa para a criação do piso salarial regional era adequar os pisos salariais
às diferenças no custo de vida nos 26 Estados da Federação, partindo do pressuposto
de que um salário mínimo nacional não era capaz de suprir as necessidades básicas
do trabalhador em todos os Estados. Porém, a valorização real de 109,3% do salário
mínimo nacional nos últimos 17 anos já tornou essa medida obsoleta.
Por essas e outras razões, entendemos que a existência do piso salarial regional
no Estado do Rio Grande do Sul não encontra justificativa dos pontos de vista
legal e econômico, tendo se tornado um dos principais componentes da falta de
competitividade da economia gaúcha.

Relações de Consumo
11. Selo em Latas

Projeto de Lei n° 10/2011
Autor
Deputado Estadual Gilmar Sossella (PDT).
Ementa
Dispõe sobre o uso de selo higiênico nas latas de bebidas.
Explicação da Ementa
O projeto determina que as latas de bebidas comercializadas neste Estado devam
possuir selo higiênico na superfície onde o consumidor tenha contato bucal com a
lata, entendendo como “selo higiênico” o lacre ou película feita de material que tenha
propriedade isolante de agentes contaminadores, orgânicos ou não, da superfície da
lata, elaborado para contato bucal do consumidor.
A falta de observação dessa lei acarretará penalidade de multa ou suspensão
da comercialização do produto, em caso de reincidência. Ainda, em caso de
comercialização de bebidas industrializadas fora do território do Estado, que não
possuam o selo higiênico, a responsabilidade pela sua colocação é das empresas
distribuidoras, devendo estas tomar as precauções de higienização e esterilização das
latas antes da colocação do selo.
Tramitação
Protocolado em 1° de fevereiro de 2011, aguarda, atualmente, parecer da relatora,
deputada Stela Farias (PT).
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Entendemos que a obrigação da colocação de selos higiênicos é de competência
do fabricante do produto. A obrigação por parte das distribuidoras não garante as
condições sanitárias adequadas, considerando que, no percurso entre a indústria e as
distribuidoras, estes produtos estarão expostos a diversos agentes de contaminação.
Assim, para que a segurança seja efetiva, os produtos precisariam vir com selo de
higienização da própria indústria.
O projeto, caso aprovado, transferirá etapa industrial (embalagem) ao setor de comércio.
As empresas distribuidoras são meras intermediárias entre a indústria e o consumidor,
não sendo de sua competência promover alterações nas características dos produtos.
Por fim, salientamos que o projeto, ao impor obrigação às empresas, fere o princípio
constitucional da livre-iniciativa.

12. Vedação da Cobrança de Boletos
Projeto de Lei n° 166/2011

Autor
Deputado Estadual Pedro Pereira (PSDB).
Ementa
Dispõe sobre a vedação de cobrança de taxa por emissão de carnê ou boleto bancário
no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.
Explicação da Ementa
A proposição veda a cobrança de taxa por emissão de carnê ou boleto das instituições
bancárias, imobiliárias, de ensino, academias, clubes, condomínios, empresas de água,
luz, telefone e empresas comerciais em geral.
Tramitação
Protocolado em 10 de maio de 2011, aguarda, atualmente, parecer do relator, deputado
Maurício Dziedricki (PTB).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
A proposição elimina a possibilidade de clientes e empresas acordarem sobre quais
as condições que as partes desejam celebrar em contrato. O fato é que, se por um
lado a emissão dos boletos bancários facilita o pagamento dos débitos por parte do
consumidor, sua disponibilização acarreta altos custos ao estabelecimento fornecedor.
Atualmente, o comércio varejista já disponibiliza aos seus clientes uma série de meios
alternativos ao tradicional “carnê”, que, por muitos anos, foi a única maneira de os
consumidores comprarem por crédito. Na última década, a expansão da utilização dos
cartões de crédito e de débito tornou-se um facilitador nas relações de consumo. Essa
facilidade não é gratuita, pois as taxas cobradas pelas administradoras desses cartões
variam entre 3% e 6%, somadas às taxas fixas de aluguel de equipamentos e acesso à
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internet.
Embora o projeto pretenda isentar a cobrança de boleto aos cidadãos, os custos
seriam repassados aos estabelecimentos e, de forma indireta, ao consumidor final,
dificultando as relações contratuais.
Os estabelecimentos estão, cada vez mais, buscando se adequar ao dia a dia do
consumidor. Todavia, há interpretações equivocadas das resoluções que dispõem sobre
tal matéria. Faz-se necessária, portanto, uma reorientação da proposição legislativa
que está em tramitação, para não permitir que sua aprovação signifique empecilhos às
empresas e aos consumidores.

13. Proibição de Canudos Plásticos
Projeto de Lei n° 313/2011

Autor
Deputado Estadual Gilmar Sossela (PDT).
Ementa
Dispõe sobre a comercialização e distribuição de canudos plásticos para consumo de
bebidas e outros alimentos líquidos.
Explicação da Ementa
Determina que a distribuição e comercialização de canudos plásticos serão permitidas
apenas para canudos embalados individualmente.
Tramitação
Protocolado em 22 de setembro de 2011, tramita, atualmente, na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer do relator Deputado Estadual
Vilmar Zanchin (PMDB).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
A adequação dos fabricantes à nova lei, caso aprovada, ocasionará um aumento no
valor dos produtos, consequência que atingirá tanto varejistas como consumidores,
com o repasse desse custo ao longo da cadeia produtiva.
Destacamos, ainda, que, em épocas de combate à poluição e à geração de lixo no
meio ambiente, tal regulamentação, ao obrigar a utilização de embalagens individuais,
proporcionará o aumento da produção de resíduos, no sentido oposto às atuais políticas
de educação ambiental.
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14. Exibição de Material Explicativo no Comércio
Projeto de Lei n° 439/2011

Autora
Deputada Estadual Miriam Marroni (PT).
Ementa
Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição, em local visível, de material explicativo,
nas lojas que comercializam aparelhos celulares sobre as formas de sua desativação
em casos de roubo ou furto no Estado do Rio Grande do Sul.
Explicação da Ementa
Determina a obrigatoriedade de exibição, em local visível, de material explicativo, nas
lojas que comercializam aparelhos celulares, sobre as formas de desativação destes
em casos de roubo ou furto. No caso de descumprimento da norma, será configurado
ato de desobediência, com imposição da penalidade de multa, conforme previsão do
inciso I, do Art. 56, da Lei Federal n. 8078, de 11 de setembro de 1990 – Código de
Defesa do Consumidor.
Tramitação
Protocolado em 8 de dezembro de 2011, tramita na Comissão de Constituição de Justiça
(CCJ), onde já recebeu parecer contrário do Deputado Estadual Pedro Westphalen (PP).
Atualmente, aguarda parecer da Deputada Estadual Manuela D’Ávila (PC do B).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
A proposição repassa ao comerciante varejista um ônus que deveria ser suportado pela
empresa de telefonia, que possui o devido conhecimento técnico para tanto.
Da forma como se encontra, a proposta não detém suficiente coerência para cumprir
o objetivo ao qual se propõe, de instituir barreiras para coibir o comércio ilegal de
aparelhos celulares no mercado paralelo, além de coibir roubos e furtos desses
aparelhos no Rio Grande do Sul.

15. Fixação de Data e Turno para Entrega dos Produtos
Projeto de Lei n° 445/2011

Autor
Deputado Estadual Pedro Pereira (PSDB).
Ementa
Altera a Lei 12.185 de 21, de dezembro de 2004, que “obriga os fornecedores de bens e
serviços localizados no Estado do Rio Grande do Sul a fixar data e turno para a entrega
dos produtos ou realização dos serviços aos consumidores”.
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Explicação da Ementa
A Lei 12.185, de 21 de dezembro de 2004, obriga os fornecedores de bens e serviços
localizados no Estado a fixar data e turno para a entrega dos produtos ou realização
dos serviços aos consumidores. O projeto dispõe que a data e o turno sejam fixados
previamente, e que seja emitido ao consumidor documento com as seguintes
informações:
I- identificação do estabelecimento comercial, o nome fantasia, o número de inscrição
no CNPJ, o endereço e número do telefone para contato;
II - descrição do produto a ser entregue ou do serviço a ser prestado;
III - data e turno em que o produto deverá ser entregue ou prestado o serviço;
IV - endereço onde deverá ser entregue o produto ou realizado o serviço.
A referida matéria, conforme propõe o projeto, determina que, em caso de operações
não presenciais, o referido documento deverá ser remetido por e-mail, correio, fax, etc.
Ainda, dispõe que, em caso de descumprimento da norma, deverão ser aplicadas as
penalidades dispostas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Tramitação
Protocolada em 14 de dezembro de 2011, tramita na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), onde já recebeu parecer favorável do Deputado Estadual Maurício Dziedricki
(PTB). Atualmente, está pronta para votação na CCJ.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Verifica-se grande discrepância entre as determinações do projeto e as penalidades
impostas. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) elenca desde multa até
interdição do estabelecimento para estes casos, causando sobreposições de normas
legislativas.
Também se deve ressaltar que as informações relativas à empresa e o produto já
constam na Nota Fiscal, não havendo necessidade de emissão de novo documento
para o consumidor, principalmente se considerarmos as implicações burocráticas e
ambientais envolvidas.
A definição de data e turno de entrega é um acerto entre fornecedor e cliente. É de
interesse das lojas que os produtos sejam entregues na data combinada, como forma
de garantir vendas futuras. Portanto, o cumprimento do prazo é uma estratégia de
mercado, não cabendo intervenção.

16. Declaração Negativa de Crédito
Projeto de Lei n° 83/2013

Autor
Deputado Estadual Álvaro Boessio (PMDB).
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Ementa
O projeto obriga as instituições comerciais, financeiras, bancos, agências de crédito ou
similares a fornecer por escrito o motivo de indeferimento de crédito ao consumidor e
dá outras providências.
Explicação da Ementa
A proposição prevê que, nas situações em que houver recusa de crédito ao consumidor,
as instituições comerciais, financeiras, bancos, agências de crédito ou similares serão
obrigadas a fornecer a declaração por escrito, constando o motivo do indeferimento
de crédito em papel timbrado, datado e assinado, de forma que o consumidor possa
identificar o estabelecimento autor da recusa e qual o cadastro de proteção ao crédito
consultado.
Tramitação
Protocolado em 24 de abril de 2013, tramita, atualmente, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
A intenção da proposta é de proteger e informar o consumidor, entretanto, se a norma
for obrigatória, em determinadas situações poderá ser gerado constrangimento aos
clientes, agindo contrariamente ao próprio objetivo da norma.

17. Horário para Transporte de Valores
Projeto de Lei n° 40/2015

Autor
Deputado Estadual Enio Bacci (PDT).
Ementa
Fixa horário para suprimento e/ou recolhimento diário dos estabelecimentos financeiros
e comerciais por empresas de transporte especializado de valores.
Explicação da Ementa
A proposição dispõe sobre a fixação do horário das 22h às 7h para suprimento e/ou
recolhimento diário de valores em estabelecimentos financeiros e comerciais por
empresas de transporte especializado de valores.
Tramitação
Protocolado em 12 de fevereiro de 2015, encontra-se na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), onde aguarda parecer.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Inicialmente, entendemos que as transportadoras de valores não teriam condições
operacionais de atendimento à demanda, em face da concentração de pedidos para
os mesmos horários, mais próximos ao período comercial.
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Ainda, ressaltamos que o transporte de valores no horário estabelecido não poderia ser
praticado, pois tal atividade só conta com a cobertura de seguro no período das 6h às
20h, conforme determinação do Instituto de Resseguros do Brasil – IRB.
Além disso, impediria a prática de atendimento eventual ou emergencial a agências,
postos de atendimento bancário e terminais de autoatendimento no horário de maior
atividade comercial, das 8h às 18h.
Outro fator de análise é que os horários estabelecidos na proposição não coincidem
com o horário de atendimento ao público, impedindo que as agências, postos e
terminais sejam abastecidos. Por fim, na eventualidade de os saques ultrapassarem o
valor previsto para o dia, não ocorreria o reabastecimento durante o horário comercial.
Entendemos a preocupação do nobre parlamentar, pois a prática de crimes contra
carros-fortes vem crescendo no Brasil ao longo dos anos. Todavia, tal medida acabaria
expondo os trabalhadores do segmento.
A vigilância e o transporte de valores são atividades disciplinadas na Lei nº 7.102, de 20
de junho de 1983. Portando, matéria de competência privativa da União.

18. Indicação do Uso de Agrotóxicos
Projeto de Lei n° 44/2015

Autor
Deputado Estadual Edegar Pretto (PT).
Ementa
Estabelece a obrigatoriedade de indicação expressa sobre o uso de agrotóxicos nos
produtos alimentares comercializados no Rio Grande do Sul.
Explicação da Ementa
Torna obrigatória a indicação expressa sobre o uso de agrotóxicos nos alimentos (em
forma natural, processada parcialmente ou industrializada), comercializados no Rio
Grande do Sul, por estabelecimentos varejistas, atacadistas e industriais, excetuando
restaurantes e similares.
Deverá constar a indicação: “produzido com agrotóxico”:
a) No rótulo da embalagem, para produtos processados parcialmente ou industrializados;
b) Nas caixas de acondicionamento ou exposição, para produtos comercializados na sua
forma natural, no atacado ou a granel.
Por fim, o texto dispõe que o projeto poderá ser regulamentado para garantir sua
execução.

23

Tramitação
Protocolado em 12 de fevereiro de 2015, encontra-se na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), onde aguarda parecer do Deputado Estadual João Fischer (PP).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Atualmente, a fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins deve ser feita
pelos órgãos de agricultura, saúde e meio ambiente (ANVISA e IBAMA), em âmbito
federal e estadual.
Cabe à ANVISA realizar o controle sanitário da produção e da comercialização de
produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, bem como fixar os limites de
aplicação de agrotóxicos aos alimentos.
Para isso, a Agência possui o Programa de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos
(PARA), que, em parceria com os órgãos de vigilância estaduais, coleta amostras
de frutas, legumes e verduras dos supermercados e encaminha para laboratórios
credenciados, onde a presença de agrotóxico é detectada e qualificada.
Diante disso, as normas supramencionadas, por si, esgotam a matéria, regulamentando
a comercialização de alimentos, não havendo necessidade de movimentar o Legislativo
Estadual.

19. Monitoramento Eletrônico em Escolas
Projeto de Lei n° 89/2015

Autor
Deputado Estadual Sérgio Peres (PRB).
Ementa
Dispõe sobre o uso de sistema de vigilância eletrônica nas escolas de Educação Infantil
privadas do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.
Explicação da Ementa
A proposição determina a obrigatoriedade de implementação de câmeras de vídeo
nas instituições de educação infantil privadas de período integral e parcial. O sistema
de vigilância deverá ser instalado em áreas destinadas ou acessíveis ao seu corpo de
funcionários. As imagens gravadas por esses equipamentos deverão ser arquivadas
por um período mínimo de 150 dias. A proposição também prevê a transmissão das
imagens em tempo real, através de um site exclusivo da escola com acesso restrito
aos pais ou responsáveis.
Tramitação
Protocolado em 20 de março de 2015, tramita, atualmente, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde teve parecer favorável do relator Gilmar Sossella (PDT).
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Reconhecemos a importância de tal matéria, pois visa à segurança das crianças.
Entretanto, tal legislação acarretará custos às instituições de ensino, que terão de se
adequar à nova legislação ou poderão ser inibidas da execução de suas atividades.
Todavia, destacamos que, tanto a educação como a segurança pública são deveres
constitucionalmente atribuídos ao Estado.
Dessa forma, propõe-se uma obrigatoriedade que, atualmente, é uma opção das
escolas, que escolhem pela instalação de sistemas de segurança conforme suas
necessidades e possibilidades, utilizando esta ferramenta como um diferencial de
mercado.
Assim, a proposição em comento prevê uma interferência estatal na organização interna
dos estabelecimentos em questão, gerando o risco de inviabilizar economicamente o
funcionamento de algumas escolas. Ainda, a proposta não leva em consideração a
estrutura, tampouco as condições financeiras dos estabelecimentos.

20. Obrigatoriedade de Empacotador
Projeto de Lei n° 155/2015

Autor
Deputado Estadual Enio Bacci (PDT).
Ementa
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os hipermercados e supermercados estabelecidos
no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul colocarem um empacotador em cada caixa
à disposição do consumidor e dá outras providências.
Explicação da Ementa
O projeto obriga supermercados e hipermercados a colocar, em cada um de seus
caixas de pagamento, empacotadores para auxiliarem os clientes no armazenamento
de suas compras.
A proposição determina, ainda, que os estabelecimentos deverão fixar cartazes
comunicando a disponibilidade do serviço, e é válida apenas para empreendimentos
com mais de quatro caixas operacionais.
Tramitação
Protocolado em 05 de maio de 2015, tramita, atualmente, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer do relator Frederico Antunes (PP).
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Entendemos que a proposição invade a administração de negócios privados. O
projeto acaba com a possibilidade de o consumidor escolher entre empacotar os seus
próprios produtos em troca de preços mais baixos ou um supermercado que ofereça
este serviço com preços mais altos. Tal obrigatoriedade equivaleria a exigir que todos
os restaurantes oferecessem serviço de manobra ou que todas as lojas possuíssem
estacionamentos. Sob suposto fundamento de regulamentar o consumo, não podemos
apoiar a interferência da Administração Pública na condução dos negócios privados.
Enaltecemos que já foram julgadas inconstitucionais a Lei n° 4.890/2011, do Município
de Alegrete, a Lei 1.761/2006, do Município de Alvorada, e a Lei 5.690/2010, do
Município de Pelotas, por ofensa ao Artigo 22, inciso I da Constituição Federal:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico,
espacial e do trabalho;
A exigência afronta, igualmente, os princípios da livre-iniciativa e da livre-concorrência,
previstos no Artigo 170 da Constituição Federal, pois impõe aos supermercados e
similares o dever da contratação de empregados.
Por fim, é pertinente lembrar que esse tema volta ao debate no parlamento, onde
foi rejeitado em 2004, através do Projeto de Lei n° 134/2003, de autoria do Deputado
Fabiano Pereira.

21. Reserva de Mercado – Vinhos e Sucos
Projeto de Lei n° 166/2015

Autor
Deputado Estadual Gilmar Sossella (PDT).
Ementa
Dispõe sobre a reserva de percentual para comercialização de vinhos e sucos
produzidos no Estado do Rio Grande do Sul em seus estabelecimentos comerciais.
Explicação da Ementa
A proposição determina aos estabelecimentos comerciais do Rio Grande do Sul que
comercializem vinho a reserva de, no mínimo, 50% de sua carta para rótulos produzidos
no Estado quando o estabelecimento servir o produto no local da comercialização
e 25% dos vinhos à venda para rótulos produzidos no Estado quando se tratar de
estabelecimento que comercialize o produto para consumo posterior. O projeto
também obriga os estabelecimentos que comercializem vinhos a ofertarem suco de
uva produzido no Estado.
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Tramitação
Protocolado em 08 de maio de 2015, teve parecer favorável na CCJ. Atualmente, tramita
na CEDST, onde aguarda parecer do deputado Juvir Costella (PMDB).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Entendemos que a proposição afronta os princípios da livre-iniciativa e da livreconcorrência, previstos no Artigo 170 da Constituição Federal. À parte disso, é
amplamente comprovado pela teoria e pela experiência econômica que determinações
deste tipo prejudicam a eficiência das empresas e do mercado de forma agregada,
resultando em aumento de preços cobrados ao consumidor.
Estabelecimentos comerciais buscam formar seus estoques do modo mais eficiente
possível, conforme a demanda de seus clientes, visto que estoques representam
custos financeiros muito representativos em uma economia de elevadas taxas de juros,
como a brasileira. Ao determinar de forma arbitrária quantidades mínimas de estoques,
a iniciativa em questão aumenta esses custos, que acabarão sendo repassados aos
preços dos produtos. Esse repasse ainda tende a acontecer justamente nos produtos
vinculados à determinação, cujo custo de operação pelo comércio será majorado.
Dessa forma, o projeto em discussão deverá ter como efeito um resultado em sentido
oposto ao seu objetivo inicial.
A maior contribuição que o Estado pode fazer para o crescimento da produção
gaúcha é dar condições para que a produção ocorra: uma infraestrutura adequada,
uma tributação equilibrada, uma burocracia reduzida e amparo técnico-científico. Dar
condições à produção é dar condições à geração de emprego e renda, favorecer a
arrecadação de tributos e possibilitar a prosperidade de toda a sociedade.

22. Obrigatoriedade Salas de Amamentação
Projeto de Lei n° 173/2015

Autor
Deputada Estadual Juliana Brizola (PDT).
Ementa
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de salas de apoio à amamentação
materna em empresas privadas localizadas no Estado do Rio Grande do Sul.
Explicação da Ementa
A proposição determina que empresas que contratem mulheres, sob qualquer forma,
deverão instalar salas de apoio à amamentação para extração e armazenagem de
leite materno, durante o horário de expediente. Ainda, as referentes salas deverão ser
instaladas em área apropriada, com equipamentos necessários, dotados de assistência
adequada, de acordo com o disposto na Portaria 193, de 23 de fevereiro de 2010, do
Ministério da Saúde.
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Tramitação
Protocolado em 14 de maio de 2015, teve parecer favorável na CCJ. Tramita, atualmente,
na CEDST, onde aguarda parecer do deputado Sérgio Turra (PP).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Entendemos que a proposta da Deputada contém vício de inconstitucionalidade, pois
versa sobre matéria trabalhista, sendo que a competência para legislar sobre direito do
trabalho é exclusiva da União, nos termos do Art. 22, inciso I da Constituição Federal.
Destacamos que a matéria atualmente está regulada pelo Art. 389, parágrafo primeiro
da CLT, que obriga as empresas que tenham mais de 30 (trinta) mulheres trabalhando
possuir um local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância
e assistência os seus filhos no período da amamentação.
Desse modo, o espírito da lei contido no Artigo 389 da CLT é dotado de razoabilidade,
ao impor a referida obrigação às empresas com mais de 30 funcionárias, ou seja, às
médias e grandes empresas. Portanto, a criação de uma lei estadual, além de ferir
o princípio da constitucionalidade, pode impor uma obrigação impossível de ser
cumprida por empresas que não possuem estrutura física ou condições financeiras de
manter as salas de apoio.

23. Lei de Defesa do Consumidor
Projeto de Lei n° 224/2015

Autor
Deputada Estadual Any Ortiz (PPS).
Ementa
Institui a Lei Geral de Defesa do Consumidor do Estado do Rio Grande do Sul, que
suplementa a legislação federal sobre o tema, e dá outras providências.
Explicação da Ementa
O projeto de lei pretende aperfeiçoar as relações de consumo no Estado do Rio
Grande do Sul, através de normas suplementares à Lei Federal nº. 8.078/1990, visando
adequar a aplicabilidade do Código do Consumidor à sociedade contemporânea,
para proporcionar celeridade e eficiência nas soluções de conflitos consumeristas e
promover a redução das demandas judiciárias e administrativas.
Tramitação
Protocolado em 11 de junho de 2015, tramita, atualmente, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com Ressalvas
A proposição, pretendendo atender o direito à informação, prevê, em seu Art. 8º, os
deveres do fornecedor. Dentre eles, estabelece o dever do fornecedor de disponibilizar
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equipamento de leitura ótica, nos casos de oferta mediante uso de sistema de preços
em código de barras, para que o consumidor possa realizar a consulta eletrônica.
Entendemos que este dispositivo fere o princípio constitucional da livre-concorrência
e interfere no desenvolvimento da atividade empresarial. Além disso, não poderia ser
instituído por lei estadual, tendo em vista que a regulamentação de norma de Direito
Comercial é de competência exclusiva da União.
O parágrafo único do Art. 8º faz referência às sanções e elenca os Artigos 39 e 42 do
CDC. No entanto, estes dispositivos referem-se apenas sobre as práticas abusivas e
não às sanções. Neste item, talvez tenha ocorrido mero erro de digitação, as sanções
estão estabelecidas no Art. 56 do Código de Defesa do Consumidor.
No tocante à competência legislativa, o projeto atende os preceitos legais, tendo em
vista que a Constituição Federal confere ao Estado competência para legislar sobre o
tema, conforme estabelecido no Art. 24 CF/88, bem como nos Artigos 266 e 267 da
Constituição Estadual.
Todavia, cabe destacar que a proposição, embora atenda o disposto no Art. 59 da
Constituição do Estado, acerca da iniciativa legislativa, acaba por violar o Art. 60, o qual
determina que as leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições das
Secretarias e órgãos da administração pública são de iniciativa privativa do Governador
do Estado.
Dessa forma, entendemos que a proposição, ao conferir atribuições ao PROCON
estadual, poderá ser considerada inconstitucional pela Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), em razão do presente Projeto de Lei n° 224/2015 não ser de autoria do
Poder Executivo.
Assim, com o intuito de manifestar apoio ao projeto, reiteramos nossa preocupação
com a obrigatoriedade da instalação dos equipamentos de leitura ótica, motivo pelo
qual, sugerimos a supressão do Art. 8º, inciso IV do PL n° 224/2015.

24. Acomodação de Produtos sem Lactose ou Glúten
Projeto de Lei n° 339/2015

Autor
Deputado Estadual Maurício Dziedricki (PTB).
Ementa
Dispõe sobre a obrigatoriedade de acomodação dos produtos sem glúten ou lactose
em espaço único e de destaque por mercados e estabelecimentos congêneres.
Explicação da Ementa
A proposição determina que mercados, supermercados, hipermercados e os
estabelecimentos congêneres, cuja área seja superior a 500m² (quinhentos metros
quadrados) ou que possuam mais de 3 (três) caixas registradoras, sejam obrigados a

29

acomodar, em espaço único e de destaque – gôndolas ou prateleiras –, os produtos
alimentícios sem glúten ou lactose.
Tramitação
Protocolado em 08 de setembro de 2015, tramita, atualmente, na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), onde teve parecer favorável do relator Vilmar Zanchin
(PMDB). O autor pediu exame da matéria.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Entendemos que a Lei n° 10.674, de 16 de maio de 2003, que obrigou todos os alimentos
industrializados a conter em seu rótulo e bula, obrigatoriamente, as inscrições “contém
Glúten” ou “não contém Glúten”, implementou um regulamento em benefício das
pessoas portadoras de doença celíaca. Verificamos, ainda, que a proposição afronta
os princípios da livre-iniciativa e da livre-concorrência, previstos no Artigo 170 da
Constituição Federal.
Consideramos que reforçar o hábito dos consumidores em relação à leitura dos rótulos
é a melhor forma de proteção. Em estabelecimentos com grande fluxo de pessoas,
muitos dos produtos são abandonados pelos consumidores em locais impróprios.
Portanto, destinar um local específico para esses produtos pode não garantir a proteção
desejada, mas, ao contrário, desestimular a leitura dos rótulos, gerando riscos à saúde
dos portadores de tal doença.

25. Cobrança Fracionada em Estacionamentos
Projeto de Lei n° 55/2016

Autor
Deputado Estadual Maurício Dziedricki (PTB).
Ementa
Dispõe sobre o sistema de fracionamento nos estacionamentos particulares no Estado
do Rio Grande do Sul.
Explicação da Ementa
O projeto institui que estacionamentos particulares estabelecidos no Estado do Rio
Grande do Sul fiquem obrigados a adotar o sistema de cobrança por tempo fracionado,
em parcelas de 15 (quinze) minutos a clientes.
Tramitação
Protocolado em 02 de março de 2016, tramita, atualmente, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Os estacionamentos devem ter liberdade e autonomia para definir a forma de
cobrança. O consumidor, caso sinta-se prejudicado, poderá deixar de utilizar esse
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serviço nos estabelecimentos cujo fracionamento não é empregado. Não compete ao
Estado interferir na estratégia comercial dos estacionamentos, considerando que tal
ação poderá afetar o equilíbrio financeiro. Assim, o objetivo do projeto de beneficiar
o consumidor que deixa seu veículo por um curto período de tempo, poderá ser
prejudicial aos demais consumidores que poderão ter eventual aumento nos preços
para que os estacionamentos possam cumprir essa nova exigência.

26. Exigência de Valor Mínimo nas Compras com Cartão
Projeto de Lei n° 57/2016

Autor
Deputado Enio Bacci (PDT).
Ementa
Veda aos Estabelecimentos Comerciais do Rio Grande do Sul a exigência de valor
mínimo para compras com cartão de crédito ou débito.
Tramitação
Protocolado em 02 de março de 2016, tramita, atualmente, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer do deputado Vilmar Zanchin (PMDB).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Consideramos apropriado o entendimento de que o empresário deva ter liberdade
para elaborar suas estratégias comerciais. Não há necessidade de legislação específica
regulando o tema, uma vez que a escolha de tais estratégias envolvem riscos. Caso o
consumidor compreenda que a instituição de limite na compra de cartão de crédito ou
débito é inadequada, ele mesmo pode penalizar a empresa, simplesmente deixando
de comprar em tal estabelecimento.
Ademais, como reconhece o PL 57/2016, o Código de Defesa do Consumidor já veda
a exigência de valor mínimo para compras com cartão de crédito ou débito. Portanto, a
proposta não traz modificações em termos práticos em relação à legislação existente.

27. Fixação de Data e Hora para Entrega de Produtos
Projeto de Lei n° 81/2016

Autor
Deputada Mirian Marroni (PT).
Ementa
Obriga os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado do Rio Grande
do Sul a fixar data e hora para entrega de produtos e/ou prestação de serviços aos
consumidores.
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Tramitação
Protocolado em 29 de março de 2016, tramita, atualmente, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer do deputado Vilmar Zanchin (PMDB).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Entendemos que a proposição, que prevê que empresas com mais de 20 empregados
necessitem agendar a entrega de produtos ou realização de serviços em horário
correspondente ao intervalo de uma hora, contraria o Artigo 170, inciso IV e § único da
Constituição Federal, que trata dos princípios da livre-concorrência e do livre-exercício
da atividade econômica, pois coloca as empresas com mais de 20 empregados em
desvantagem em relação às empresas com menos colaboradores, das quais não se
pode exigir o cumprimento do que consta no projeto de lei.
Ainda, compreendemos que o consumidor, que seria a parte favorecida pela criação da
norma, poderá vir a ser o maior prejudicado, pois o aumento dos custos operacionais
como, por exemplo, ampliação da equipe de entrega, poderá elevar os preços.

Outras Proposições
28. Identificação da Origem Produtora na Nota Fiscal de Venda
Projeto de Lei n° 236/2012

Autor
Deputado Estadual Marlon Santos (PDT).
Ementa
Determina a identificação da origem produtora no documento fiscal de venda emitido
por cooperativa ou outro empreendimento de armazenagem e/ou comercialização de
grãos produzidos no Estado do Rio Grande do Sul.
Explicação da Ementa
A proposição determina que todo empreendimento dedicado à atividade de
armazenagem de grãos e organizado sob qualquer forma jurídica será obrigado, para
fins contábeis e de controle de estoque, a fazer constar a origem produtora no campo
observações da Nota Fiscal, emitida na ocasião de venda e comercialização dos
produtos de terceiros do qual é depositário.
Ainda, destaca que a origem produtora é o nome completo do agricultor depositante,
ou razão social, no caso de empresas.
Tramitação
Protocolado em 18 de outubro de 2012, tramita, atualmente, na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
A segmentação da armazenagem é praticamente inviável diante da fragmentação
da produção, e tende a prejudicar ainda mais os pequenos agricultores. Quanto mais
fragmentada for a produção, maior será o custo para a empresa fazer a identificação
da origem produtora em Nota Fiscal, o que irá aumentar os custos aos consumidores e
diminuirá os rendimentos dos produtores, principalmente os pequenos.

29. Cassação da Inscrição no ICMS
Projeto de Lei n° 248/2014 e 90/2015

Autor PL 248/2014
Deputado Estadual Marlon Santos (PDT).
Autor PL 90/2015
Deputado Estadual João Fischer (PP).
Ementa
Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
Explicação da Ementa
Ambas as proposições tratam sobre a cassação da eficácia no cadastro de
contribuintes do ICMS dos estabelecimentos que comercializem produtos falsificados,
contrabandeados ou de origem duvidosa, industrializados ou não.
Tramitação
As proposições encontram-se tramitando na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
O PL 248/2014 aguarda parecer. O PL 90/2015 teve parecer favorável do deputado
Jorge Pozzobom (PSDB) e aguarda votação na CCJ.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com Ressalvas
A pirataria é uma forma de burlar o Fisco e de desrespeitar os direitos de propriedade
intelectual dos autores dos produtos comercializados, além disso, provoca consequências
desastrosas para a economia do país.
A intenção da matéria é proteger o comércio formal, que contribui com o crescimento econômico, gerando emprego, renda e pagando seus tributos em dia, contra uma concorrência
completamente desleal e desproporcional, que, além de trazer prejuízos ao setor econômico, pode causar sérios riscos à saúde e à segurança da população.
Visando agregar ambas as proposições que atualmente tramitam nessa Casa Legislativa,
bem como contrapor os argumentos do veto ao projeto inicial (PL 230/2006), a Fecomércio-RS elaborou substitutivo, a fim de construir uma nova proposta apta a tramitar pelas Comissões do Parlamento Gaúcho, livre de quaisquer irregularidades ou inconstitucionalidades.
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Esta proposição altera a Lei n° 8.820/1989, que dispõe sobre o ICMS, especificamente
em seu Art. 41, o qual elenca as hipóteses de cassação do cadastro de contribuintes do
ICMS, para acrescentar o inciso VII, incluindo mais uma hipótese, qual seja, quando o
contribuinte comercializar, estocar ou expuser produtos falsificados, contrabandeados,
gêneros alimentícios ou quaisquer outros produtos industrializados objetos de descaminho, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.
Sugerimos, ainda, a inserção do §4º, informando que esta desconformidade deverá
ser comprovada mediante laudo pericial elaborado por entidade conveniada com o
Governo do Estado, ou seja, não há imposição de atividade para os órgãos públicos,
possibilitando que outras entidades contribuam com este trabalho e desafoguem o
poder público.
Por sua vez, a inclusão do §5º possibilita a ampla defesa do contribuinte, mediante
apresentação das notas fiscais dos produtos apreendidos e defesa por escrito dentro
do período de 15 dias.
Por fim, o §6, ao determinar as penalidades, antes de ser implicada a cassação, é,
primeiramente, imposta advertência; num segundo momento, é aplicada multa;
posteriormente então, na reincidência, será cassada a inscrição, ou seja, o contribuinte
terá todas as possibilidades de se defender e regularizar, impedindo a cassação de seu
cadastro.
Outra alteração importante foi a retirada da proibição do exercício da mesma profissão
por determinado período de tempo, que estava prevista nos projetos anteriores, uma
vez que incorreríamos em violação ao livre-exercício da capacidade econômica, e,
também, porque já existe em nossa legislação. Conforme Art. 41, §2º, Lei 8820/89:
§ 2º - Aos contribuintes que tiverem sua inscrição cancelada, somente será concedida
nova inscrição mediante comprovação de terem cessado as causas que determinaram
o cancelamento da anterior e satisfeitas as obrigações delas decorrentes. (Transformado
o parágrafo único em §2° pelo Art. 1° da Lei 12.336, de 05/10/05 (DOE 06/10/05).

30. Localização dos Depósitos de Agrotóxicos
Projeto de Lei n° 32/2015

Autor
Deputado Estadual Gilmar Sossella (PDT).
Ementa
Dispõe sobre a localização dos depósitos dos estabelecimentos revendedores e/ou
distribuidores de agrotóxicos.
Explicação da Ementa
O projeto prevê que os empreendimentos poderão instalar-se independentemente da
distância de residências ou demais estabelecimentos, todavia em consonância com o
Plano Diretor do Município ou Estatuto da Cidade.
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Ainda, revoga as disposições em contrário, em especial a Portaria Conjunta n° 5/2012
da FEPAM/SEMA/SEAPA, que impõe distanciamentos mínimos das revendas.
Tramitação
Protocolado em 6 de fevereiro de 2015, encontra-se na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), onde aguarda parecer do deputado Maurício Dziedricki (PTB).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
A proposição traz segurança jurídica ao setor, que vem sofrendo diante das novas
regras, correndo o risco de os estabelecimentos serem obrigados a saírem de seus
pontos comerciais tradicionais, causando um grande impacto.
Ainda, garante a livre-concorrência e a livre-iniciativa.

31. Parcelamento de Débitos e Multas
Projeto de Lei n° 279/2015

Autor
Deputada Estadual Liziane Bayer (PSB).
Ementa
Autoriza o parcelamento de débitos oriundos de multas administrativas de qualquer
natureza.
Explicação da Ementa
O Projeto visa oportunizar aos devedores de multas administrativas, de qualquer
natureza, vinculados ao Estado, o pagamento parcelado do débito, bem como deixa
em aberto a quantidade de parcelas e o valor para serem regulamentados através de
ato do Poder Executivo, o qual deverá observar que a parcela não poderá ultrapassar
10% (dez por cento) da renda mensal do contribuinte que solicitou.
Tramitação
Protocolado em 15 de julho de 2015, tramita, atualmente, na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer do deputado Gilmar Sossela (PDT).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com Ressalvas
O Projeto de Lei nº 279/2015 pode ser aprimorado, tornando-o mais específico, de
modo a esclarecer pontos relativos à abrangência das multas administrativas, as quais
podem ter natureza tributária ou não tributária. Cabe destacar, também, que o projeto
pode exceder quanto à matéria, ultrapassando os limites constitucionais acerca das
prerrogativas do Estado, ao legislar sobre multas administrativas, conforme julgados já
enfrentados, e que compõem a presente análise.
Por oportuno, quando o projeto cita que deverá ser observada a capacidade econômica
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do devedor, e que a parcela não poderá ultrapassar o percentual de 10% da renda
mensal do contribuinte, estaremos diante de mais um óbice, pois este critério deixa
em aberto os contribuintes que não possuem renda fixa, além de requerer uma análise
documental apurada pelo Poder Executivo, o qual regulamentará a norma.
Diante das considerações supramencionadas, vislumbramos que o projeto de Lei
nº 279/2015 viria ao encontro tanto dos interesses dos contribuintes, ao possibilitar
a regularização de débito, como do fisco, cuja arrecadação ampliaria; e para o
aperfeiçoamento da proposta, poderiam ser utilizados como parâmetro projetos já
aprovados por outros Estados, como o de São Paulo, por exemplo, através da Lei nº
16.029/2015, que instituiu o Programa de Parcelamento de Débitos (PPD), e, dentre
suas proposições destacam-se:
- A distinção e a abrangência do parcelamento quanto às matérias de natureza tributária
e não tributária;
- Estabelece número máximo de 24 parcelas (podendo variar, dependendo do
montante da dívida);
- Limita que a parcela não poderá ser inferior a R$ 200,00 (duzentos reais) para pessoa
física e R$ 500,00 (quinhentos reais) para pessoa jurídica;
- Que a adesão implica a expressa confissão irrevogável e irretratável de dívida
(condição imposta sempre pelas Unidades Fazendárias).

32. Câmara de Conciliação de Precatórios
Projeto de Lei n° 400/2015

Autor
Deputado Estadual Any Ortiz (PPS).
Ementa
Altera a Lei n. 14.751, de 15 de outubro de 2015, que institui a Câmara de Conciliação de
Precatórios prevista no Art. 97, § 8º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 62/2009.
Tramitação
Protocolado em 28 de outubro de 2015, tramita, atualmente, na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), onde aguarda parecer.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
Consideramos a proposta positiva, pois possibilita o saneamento de dívidas fiscais,
facilitando a liberação de certidões negativas, contribuindo para o fomento das
atividades e, consequentemente, para o crescimento econômico do Estado. Ainda, a
possibilidade de os precatórios serem utilizados para compensação de débitos dos
contribuintes junto ao Estado do Rio Grande do Sul se apresenta como um importante
instrumento na tentativa de equalização da atual situação de inadimplência do Estado
junto aos seus credores-contribuintes.

36

Proposições
Legislativas
Federais
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Gestão Pública
33. Fim do Foro Privilegiado para Deputados e Senadores
Proposta de Emenda à Constituição n° 470/2005
Autor
Deputado Anselmo (PT/RO).
Ementa
Dá nova redação ao § 1º e § 3º do Art. 53 da Constituição Federal e à alínea “b” do inciso
I do Art. 102.
Explicação da Ementa
Extingue o benefício do foro privilegiado para Deputado Federal e Senador.
Tramitação
Protocolada em 19 de outubro de 2005, tramita na CCJC da Câmara dos Deputados,
onde está pronta para a pauta.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
A Constituição de 1988 estabelece, no Artigo 102, competência ao STF para processar
e julgar membros do Congresso Nacional. A PEC 470/2005 prevê que Senadores e
Deputados sejam processados por Juiz de primeira estância, nas ações criminais,
como qualquer cidadão.
A Fecomércio-RS acredita que o foro privilegiado para senadores e deputados é
benefício injustificável. Sua extinção representa uma sociedade mais justa, com maior
equidade de direitos e deveres.

34. Fim do Foro Privilegiado por Prerrogativa de Função
Proposta de Emenda à Constituição nº 10/2013
Autor
Senador Álvaro Dias (Rede/PR) e outros.
Ementa
Altera os Artigos 102, 105, 108 e 125 da Constituição Federal para extinguir o foro especial
por prerrogativa de função nos casos de crimes comuns.
Tramitação
Protocolado em 12 de março de 2013, aguarda, atualmente, inclusão na ordem do dia
para votação no Plenário do Senado Federal.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
Atualmente, mais de 22 mil cargos e funções têm direito ao foro privilegiado. O STF,
responsável por grande parte desses julgamentos, é incapaz de atender de forma
adequada todos os inquéritos e ações penais. Na prática, diante da incapacidade de
julgamento, o foro privilegiado, na maioria dos casos, tem levado à impunidade desses
cidadãos. Criou-se no Brasil duas “classes de pessoas”: o cidadão comum e o cidadão
com foro privilegiado. Enquanto o primeiro será julgado pela justiça comum, o segundo
tem alta probabilidade de não ser julgado por seus crimes.
A Fecomércio-RS acredita que o foro privilegiado é benefício injustificável. Sua extinção
representa uma sociedade mais justa, com maior equidade de direitos e deveres.

35. Reforma da Previdência

Proposta de Emenda à Constituição nº 287/2016
Autor
Poder Executivo
Ementa
Altera os Artigos 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição, para dispor sobre a
seguridade social, estabelece regras de transição e dá outras providências.
Tramitação
Protocolado em 05 de dezembro de 2012, tramita na Câmara dos Deputados, onde
aguarda criação de Comissão Temporária.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
Nas últimas décadas, a pirâmide etária brasileira passou por profundas transformações.
Em 1966, quando a Previdência Social foi criada, o Brasil tinha muitas crianças e poucos
idosos. Durante esse período, como existiam poucos aposentados, a previdência era
superavitária. No entanto, a demografia brasileira passou por mudanças drásticas. Enquanto em 1960 a taxa de fecundidade era de 6,3 filhos por mulher, hoje é de apenas
1,7. Já a expectativa de vida subiu de 52,5 anos para 75,5 anos. A maior expectativa de
vida, aliada a uma baixa taxa de reposição da população fez crescer a proporção de
idosos. De acordo com estimativas do IBGE, em 2030 o percentual de idosos superará
o de crianças e jovens. Diante desse cenário catastrófico para a previdência, é urgente a
promoção de reforma que elimine aposentadorias precoces, pois o percentual de indivíduos em idade ativa será insuficiente para financiar a parcela dependente do sistema
previdenciário. Nesse contexto, a Fecomércio-RS manifesta posicionamento favorável
à Reforma da Previdência.
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Sistema Tributário
36. Direitos e Garantias dos Contribuintes
Projeto de Lei do Senado 298/2011
Autor
Senadora Kátia Abreu (PMDB/TO)
Ementa
Estabelece normas gerais sobre direitos e garantias do contribuinte.
Explicação da Ementa
A proposição objetiva instituir o bom relacionamento entre o Fisco e o Contribuinte,
mediante a cooperação, o respeito mútuo e a parceria, fornecendo aos entes federados
recursos necessários ao cumprimento de suas obrigações, bem como proteger o
contribuinte contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar, lançar e cobrar o tributo.
Tramitação
Protocolado em 31 de maio de 2011, tramita na CAE do Senado Federal, onde está
pronto para a pauta. O relator, senador Armando Monteiro, apresentou relatório
favorável ao projeto nos termos de emenda substitutiva.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
Tal proposta engloba normas fundamentais sobre direitos e garantias do contribuinte
e elenca fundamentos do sistema tributário simplificado, dentre outras disposições no
sentido de otimizar a relação tributária entre o contribuinte e a Administração Fazendária.

37. Código de Defesa do Contribuinte
Projeto de Lei n° 2557/2011
Autor
Deputado Federal Laércio Oliveira (SD/SE).
Ementa
Institui o Código de Defesa do Contribuinte brasileiro.
Explicação da Ementa
Institui o Conselho Federal de Defesa do Contribuinte (CODECON).
Tramitação
Protocolado em 19 de outubro de 2011, aguarda, atualmente, parecer do relator na
CCJC, deputado Efraim Filho (DEM/PB).
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
A referida proposição busca instituir o bom relacionamento entre o Fisco e o Contribuinte,
mediante a cooperação, o respeito mútuo e a parceria, objetivando fornecer aos entes
federados os recursos necessários ao cumprimento de suas obrigações, bem como
orientar o contribuinte quanto aos seus direitos.
O projeto prevê, dentre outras coisas, a observância dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público,
eficiência e motivação dos atos administrativos.
Ainda, entre os direitos e garantias do contribuinte previstos na proposta, destacase a observância de ciência formal sobre a tramitação de processos administrativos
tributários, além do ressarcimento por danos causados por agente público.
A proposta estabelece, também, o direito sobre os prazos de pagamento e reduções
de multa quando autuado o contribuinte, bem como a faculdade de corrigir obrigação
tributária, antes de iniciado o procedimento fiscal, em prazo compatível e razoável.
Além disso, prevê a retificação, complementação, esclarecimento ou atualização de
dados incorretos, incompletos, dúbios ou desatualizados.
O referido projeto dispõe, ainda, que o Ministério da Fazenda deverá implantar programa
permanente de educação tributária, bem como programa permanente de treinamento
para os servidores das áreas de arrecadação e fiscalização.
Acerca do procedimento de Consulta Fiscal, o projeto de lei prevê o prazo de 30 dias
para a Administração Fazendária responder a consulta do contribuinte, desde que esta
tenha sido formulada antes do início de processo administrativo-fiscal.
Salientamos que tal instrumento é extremamente importante, tanto para a prevenção
de futuras autuações quanto para a garantia da segurança jurídica, que os contribuintes
tenham acesso a essas informações.
Destacamos, também, que o projeto inova ao propor a criação do Conselho Federal
de Defesa do Contribuinte (CODECON), com a competência de elaborar Política
Nacional de Proteção ao Contribuinte, receber, analisar e dar seguimento as consultas,
denúncias ou sugestões apresentadas pelos contribuintes, além de informar e orientar
permanentemente o contribuinte sobre os seus direitos e garantias.

38. Multas Descumprimento Obrigação Tributária
Projeto de Lei Complementar 219/2012
Autor
Deputada Janete Rocha Pietá (PT/SP)
Ementa
Acrescenta o Art. 113-A ao Código Tributário Nacional (CTN) - Lei nº 5.172, de 25 de outubro
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de 1966, para limitar o valor das multas aplicadas em função do descumprimento da
obrigação tributária principal a 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo devido.
Tramitação
Protocolado em 26 de agosto de 2011, tramita na CFT da Câmara dos Deputados, onde
aguarda parecer do deputado Júlio César (DEM/PI).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com Ressalvas
Entendemos ser de extrema importância e relevância para as empresas que haja
redução dessas multas, motivo pelo qual concordamos e apoiamos o objetivo da
proposta.
Todavia, é necessário realizar alteração na redação do projeto, pois, como se encontra,
não atenderá ao propósito de redução das multas, uma vez que, atualmente, a multa
por simples inadimplemento é de 0,33 por dia, limitada a 20%, e o projeto, da forma
como está redigido, eleva esse limite para 50%, e não diminui as outras multas, que,
conforme a própria justificativa da proposta aborda, chega, por vezes, a 150%.
Para corrigir essa distorção, o projeto deveria se referir aos demais casos de
inadimplemento, como exemplificativamente nos autos de lançamento e soluções de
consulta pela fiscalização, pois as multas advindas de simples atraso (limitadas a 20%)
são diferentes das multas aplicadas aos demais casos de inadimplemento.

39. Limite Imposto de Renda PJ
Projeto de Lei n° 6174/2013

Autor
Deputado Federal Alceu Moreira (PMDB/RS).
Ementa
Altera a redação do § 1º e inclui um § 5º ao texto do Art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, para reajustar o valor para efeito de cálculo do adicional do imposto
de renda da pessoa jurídica.
Tramitação
Protocolado em 22 de agosto de 2013, tramita, atualmente, na CFT da Câmara dos
Deputados, onde aguarda parecer do deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
A partir do ano-calendário de 1996, as pessoas jurídicas, independentemente da forma
de constituição e da natureza da atividade exercida, passaram a pagar o imposto de
renda à alíquota de 15% incidente sobre a base de cálculo apurada na forma do lucro
real, presumido ou arbitrado.
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Sobre a parcela do lucro real, presumido ou arbitrado que exceder o valor resultante
da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo
período de apuração, incidirá um adicional à alíquota de 10%. Ocorre que, nesse período
de tempo, a inflação fez com que R$ 20.000,00 hoje valessem muito menos do que
no passado.
Se corrigíssemos esse valor pelo Índice Geral de Preços do Mercado, por exemplo, hoje
eles seriam equivalentes a R$ 82.902,60. Assim, na prática, equivale a dizermos que,
ao invés de termos isenção sobre R$ 20.000,00 de lucro, teríamos sobre R$ 82.902,60.
Com isso, conclui-se que, há 18 anos fixado, o valor de R$ 20.000,00 não é corrigido.
Essa condição fez com as empresas tivessem que gastar um volume de recursos
significativamente maior do que seria devido sem a atualização.
Entendemos que a atualização monetária do valor trará impactos positivos para as
empresas do Setor Terciário que, atualmente, pagam o adicional do IRPJ e que, com a
atualização do valor, talvez deixem de pagá-lo.

40. Processos Administrativos Fiscais

Projeto de Lei Complementar nº 381/2014 (PLS 222/2013)
Autor
Senador Vital do Rêgo (PMDB/PB)
Ementa
Estabelece normas gerais sobre o processo administrativo fiscal, no âmbito das
administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Explicação da Ementa
Assegura aos litigantes em processo administrativo fiscal o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes e à observância do devido processo
legal; define os recursos postos à disposição dos litigantes; os prazos para prática de
atos processuais; o tratamento a ser dispensado às decisões definitivas dos órgãos
julgadores; as vedações e prerrogativas dos membros dos órgãos julgadores; e adoção
de súmulas vinculantes. Estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios adaptarão a sua legislação específica ao disposto na Lei Complementar no
prazo máximo de um ano, contados a partir da data da publicação.
Tramitação
Protocolado em 06 de junho de 2013, tramita, atualmente, na CCJC da Câmara dos
Deputados, onde está pronto para pauta.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com Ressalvas
A proposição prevê a unificação dos prazos para interposição dos recursos,
estabelecendo prazos fixos, que deverão ser observados por todos os entes federados:
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a) 30 dias para Impugnação, Recurso Voluntário e Contrarrazões; b) 15 dias para Recurso
Especial e Contrarrazões; Embargos de Declaração; Reexame de Admissibilidade; c) 10
dias como prazo mínimo para divulgação de pautas de julgamento.
Considerando que, atualmente, muitos Estados e Municípios concedem prazos
menores, entendemos ser um grande avanço este item proposto.
Ainda, o projeto busca aprimorar os princípios do contraditório e ampla defesa,
ao determinar que todas as decisões serão formalizadas e, obrigatoriamente,
disponibilizadas em banco de dados eletrônico. E, para conferir maior transparência,
determina que todas as sessões, inclusive as de primeiro de grau, serão públicas
(exceto os casos de sigilo), garantindo, ainda, em todas essas sessões a apresentação
de memoriais e a sustentação oral.
Buscando maior inovação e eficiência, o projeto também dispõe que todos os órgãos
da Administração Tributária poderão deixar de aplicar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob o fundamento de inconstitucionalidade, nos casos em que há decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, ou em outras hipóteses previstas na
legislação do ente tributante. Não fosse a previsão final destacada acima, apoiaríamos
por completo esta iniciativa, uma vez que, hoje, o Regimento Interno da maioria dos
Tribunais Administrativos, Estaduais e Municipais, veda o afastamento de aplicação de
lei ou decreto sob pena de inconstitucionalidade.
Visando garantir maior segurança jurídica aos contribuintes, é proposta a instituição
de uma Súmula Vinculante, que poderá ser proposta pelos Colegiados Superiores
dos Tribunais Administrativos, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões
sobre a matéria, súmula esta que deverá ser automaticamente obrigatória aos órgãos
julgadores do respectivo ente. O quórum para sua aprovação seria de 2/3 do colegiado,
e seria vinculante para toda a Administração Tributária do ente, após aprovação pelo
Ministro de Estado da Fazenda, Secretário Estadual ou Secretário Municipal. Havendo
controvérsia entre as Fazendas Estaduais, uma súmula aprovada por um dos Estados
poderá ser convertida em Súmula Nacional, que vinculará a Administração Tributária
de todos os demais Estados. A iniciativa para propor esta súmula seria do Secretário
Estadual da Fazenda, e a apreciação por colegiado específico, composto pelos
Presidentes das Instâncias Superiores. Todavia, quanto a este ponto, nos cabe destacar
que o órgão colegiado referido não é paritário, motivo pelo qual sugerimos que seja
instituída a paridade na composição do órgão colegiado.
Portanto, visando aperfeiçoar a proposição em comento, cujo objetivo louvamos,
sugerimos a criação de dispositivos que, no caso de dúvida, façam prevalecer a
aplicação de penalidade mais favorável ao sujeito passivo. Propomos, ademais, a criação
de dispositivos que garantam que o julgador tenha seu mandato automaticamente
renovado, salvo nas hipóteses em que tiver agido com dolo, má-fé ou fraude.
Por fim, sugerimos a criação de dispositivo que elimine o voto de qualidade.
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41. ICMS para Simples Nacional
Projeto de Lei Complementar nº 45/2015
Autor
Senador Roberto Requião (PMDB/PR)
Ementa
Acrescenta § 4º ao Art. 19 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
e altera a redação do caput do Art. 10 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro
de 1996, para dar às micro e pequenas empresas, nos casos de aquisição de produtos
sujeitos à substituição tributária, o direito de pagar ICMS pela alíquota máxima a elas
aplicável, tendo como base de cálculo o valor real da operação.
Explicação da Ementa
O referido projeto tem como objetivo estabelecer alíquota de ICMS em todo território
nacional de 3,95%, incidente sobre os produtos ou mercadorias sujeitos à Substituição
Tributária, adquiridos por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte enquadradas
no Simples Nacional.
Tramitação
Protocolado em 22 de maio de 2013, tramita, atualmente, na CFT da Câmara dos
Deputados, onde aguarda parecer do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
A emenda apresentada pelo Relator, Deputado Federal Laércio Oliveira, através do
parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, visa
expandir o benefício ao setor de combustíveis e lubrificantes de modo a equacionar a
questão do atraso no ressarcimento de créditos.
Assim, manifestamos nosso total apoio ao PLP nº 45/2015, e sua emenda apresentada
pelo parecer da CDEICS, pois tem como escopo equalizar a alíquota de ICMS ao
percentual de 3,95% para Micro e Pequenas empresas optantes do Simples Nacional,
aplicando o tratamento favorecido e diferenciado, conforme previsão Constitucional,
incentivando o desenvolvimento dessas empresas, que, atualmente, constituem
99% do total de empresas no País, respondendo por 52% dos empregos com carteira
assinada.

42. Proibição de Criação ou Aumento de Tributos
Proposta de Emenda à Constituição nº 123/2015
Autor
Senador Ronaldo Caiado (DEM/GO) e outros.
Ementa
Inclui o Art. 101 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vedar a
instituição e o aumento de tributo por um período de 4 (quatro) anos.
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Tramitação
Protocolado em 01 de setembro de 2015, tramita, atualmente, na CCJ do Senado
Federal, onde aguarda parecer do Senador José Agripino (DEM/RN).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
Nas últimas décadas, temos observado incremento expressivo na carga tributária
brasileira. Conforme dados do IBPT, em 1988 (quando da promulgação da Constituição
Federal), a carga tributária era de, aproximadamente, 20% do PIB. Em 2014, esse
percentual saltou para 35%, acréscimo de 15 pontos percentuais. Contudo, esse
acréscimo nas receitas não foi acompanhado por uma melhoria equivalente na
qualidade dos serviços prestados pelo Estado. O que observamos, ao longo desses
anos, é um maior comprometimento das receitas com a manutenção da máquina
pública. Se analisarmos os dados divulgados pelo Tesouro Nacional, observamos que
o investimento público federal permanece relativamente estável ao longo dos últimos
anos, em patamar pouco acima de 1,0% do PIB. Ou seja, a carga tributária cresceu para
cobrir o aumento dos gastos correntes. Assim, diante do exposto, somos favoráveis a
PEC 123/2015.

43. Retorno CPMF

Proposta de Emenda à Constituição nº 140/2015
Autor
Poder Executivo
Ementa
Acrescenta o Art. 90-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Explicação da Ementa
Reinstitui, em caráter temporário, a CPMF para custeio da Previdência Social. Restaura
a vigência da Lei nº 9.311, de 1996.
Tramitação
Protocolado em 22 de setembro de 2015, tramita, atualmente, na CCJC da Câmara dos
Deputados, onde aguarda parecer do deputado Arthur Lira (PP/AL).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
A Fecomércio-RS entende que a tentativa de recriação da CPMF é um equívoco. Assim
como em outras ocasiões, o Governo, ao invés de solucionar a crise fiscal por meio do
controle de seus gastos, transfere o ônus decorrente de sua política fiscal irresponsável
à iniciativa privada.
A sociedade brasileira, considerando seu estágio de desenvolvimento, já paga impostos
demais. Recriar a CPMF, além de uma injustiça social com os cidadãos que pagam
impostos sem a devida contrapartida de serviços públicos de qualidade, acentuará
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a atual crise econômica. Recriar a CPMF aumentará ainda mais a inflação, uma vez
que esses preços serão repassados ao consumidor, bem como majorará o quadro
recessivo, ao diminuir a renda disponível para consumo.

44. Contribuição Social ao FGTS
Projeto de Lei do Senado n° 550/2015

Autor
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB).
Ementa
Altera o Art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, para dispor sobre
o término da cobrança de contribuição social devida pelos empregadores em caso de
despedida de empregado sem justa causa.
Tramitação
Protocolado em 20 de agosto de 2015, tramita, atualmente, no Senado Federal, onde
aguarda inclusão na ordem do dia.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
As empresas brasileiras já estão submetidas a uma alta carga tributária e a uma
complexa legislação fiscal, representadas pela pesada tributação da folha de salários e
dos altos tributos incidentes sobre determinados valores recebidos pelos empregados.
Além das obrigações trabalhistas próprias, tais como o salário, as férias e o pagamento
de 40% da multa do FGTS, o empresário também arca com a contribuição social de 10%
em relação ao FGTS na demissão sem justa causa do empregado.
A contribuição social referente a 10% sobre as demissões sem justa causa passou a ser
cobrada devido a acordo entre Governo, trabalhadores e empregadores com o objetivo
de sanar o rombo nos recursos do FGTS promovidos nos planos econômicos editados
pelo Governo em janeiro de 1989 (Plano Verão) e em abril de 1990 (Plano Collor I).
No entanto, ocorre que, para as reposições dos expurgos referentes a esses “planos
econômicos”, foi estabelecido pelo Poder Executivo um cronograma, consubstanciado
no Decreto nº 3.913/2001, fixado em parcelas, a partir de janeiro de 2004. E, de fato,
isto já ocorreu, sendo que a última parcela de reposição já foi creditada. Desse modo,
deixou de existir sua destinação legal, e há muito tempo exauriu-se a finalidade para a
qual a contribuição foi instituída.
Assim, o objetivo proposto pelo acordo já foi alcançado, e, portanto, inexistem motivos
para que essa contribuição se perpetue. Com efeito, a recomposição dos valores dos
expurgos inflacionários das contas do FGTS foi integralmente sanada em julho de 2012.
Por essa razão, alguns juízes de tribunais chegaram a declarar a contribuição indevida
por desvio de finalidade.
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45. IRRF sobre Lucros e Dividendos
Projeto de Lei do Senado nº 588/2015
Autor
Senador Lindbergh Farias (PT/RJ)
Ementa
Altera o Art. 10 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, para tributar os lucros e
dividendos recebidos de pessoas jurídicas.
Explicação da Ementa
Altera a Lei nº 9249/95 para fazer incidir o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF), calculado à alíquota de 15% sobre a distribuição de lucros e dividendos a pessoas
físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior – isentando os empresários
cujas empresas estão inscritas no Simples.
Tramitação
Protocolado em 08 de setembro de 2015, tramita, atualmente, na CAE do Senado
Federal, onde está pronto para pauta.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Inicialmente, destacamos que essa medida prevaleceu no Brasil até 1995, quando
os dividendos eram tributados em 15% na fonte, e a extinção da medida justificou-se
porque os lucros já eram tributados na empresa pelo IRPJ, sendo que tais valores, ao
converterem-se em renda pessoal, eram novamente taxados.
Atualmente, o lucro das empresas é tributado em até 34%, antes de ser distribuído
aos acionistas, assim, haveria um retrocesso, e voltaríamos a ter os mesmos valores
pagando impostos duas vezes, acarretando em “bis in idem”, ao tributar duas vezes
o mesmo fato gerador do tributo. Dessa forma, a medida acabaria contrariando
seu próprio objetivo, qual seja, o equilíbrio da tributação para diferentes classes de
contribuintes, ferindo, também, o princípio da capacidade contributiva.
Ainda, a justificativa do projeto cita os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), prevendo que a tributação sobre lucros e dividendos na
fonte com alíquota de 15% arrecadaria cerca de R$ 40 bi/ano, destacando, também,
que a maioria dos países já tributa os lucros e dividendos. Entretanto, ainda que outros
países tributem os lucros e dividendos, não podemos enquadrar o Brasil na realidade e
costume de outras culturas, caindo por terra esse argumento.
Por fim, lembramos que o Brasil possui uma das cargas tributárias mais altas do mundo,
e podemos citar alguns fatores que contribuem para isso, como a não atualização do
adicional do Imposto de Renda, bem como o aumento de cerca de 166% da base de
cálculo da CSLL para o setor de serviços, culminando com um cenário desastroso em
termos de tributação e burocracia para os empresários.
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46. Contribuição Previdenciária
Projeto de Lei nº 1762/2015

Autor
Deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT)
Ementa
Torna opcional a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
Tramitação
Protocolado em 01 de junho de 2015, tramita, atualmente, na CFT da Câmara dos
Deputados, onde aguarda parecer do deputado João Gualberto (PSDB/BA).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente ao Substitutivo
Enquanto o PL 1762/2015 torna opcional a contribuição previdenciária entre receita
bruta e folha de pagamento, o substitutivo torna obrigatória a contribuição sobre
receita bruta.
Hoje, as empresas já possuem opção de escolher a forma como contribuirão. Assim,
as empresas que optam contribuir pela folha de pagamento fazem esta escolha por
representar menor dispêndio com contribuição previdenciária.
A aprovação do substitutivo, com a obrigatoriedade, portanto, representará aumento
de carga tributária para essas empresas. Isso ocorre porque a redução de alíquotas que
está contemplada no projeto não é suficiente para se afirmar que, sendo a contribuição
sobre receita bruta obrigatória, haverá benefício generalizado para as empresas do
setor terciário.

47. Importação de Terceiros – Interposição Fraudulenta
Projeto de Lei 4726/2016

Autor
Deputado Covatti Filho (PP/RS)
Ementa
Altera o Art. 23 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para excluir as importações
por conta e ordem de terceiros, bem como as importações por encomenda, da
presunção de interposição fraudulenta nas operações de comércio exterior.
Explicação da Ementa
O projeto objetiva facilitar importações, beneficiando micro e pequenas empresas. A
proposta desobriga estes estabelecimentos de se submeterem a todo o complexo
procedimento de habilitação atualmente exigido e, principalmente, garante que este
não corra o risco de ter suas importações enquadradas como interposição fraudulenta.
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Tramitação
Protocolado em 15 de março de 2016, tramita, atualmente, na CFT da Câmara dos
Deputados, onde aguarda parecer do deputado Valtenir Pereira (PMDB/MT).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
A proposta, apresentada pelo Deputado Covatti Filho (PP/RS), a pedido da FecomércioRS, sugere, como alternativa para as aquisições no exterior, que o importador tenha
registro no Sistema “Radar” – a habilitação para utilizar o Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), e o encomendante, por sua vez, deve ser declarado previamente
ao fisco, assumindo a condição de responsável solidário em relação aos impostos.
A atual legislação justifica-se, obviamente, pelo combate às fraudes. Todavia, havendo
contrato previamente estipulado, vinculando o importador ao encomendante ou
adquirinte da mercadoria, não haveria motivos para presumir quebra da cadeia de
tributos. Ainda, o registro da Declaração de Importação (DI) fica condicionado à prévia
apresentação do contrato e vinculação dos contratantes no Siscomex, comprovando o
pagamento dos tributos em todas as etapas da operação.

48. Imposto de Renda
Projeto de Lei nº 5205/2016
Autor
Poder Executivo
Ementa
Altera os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, dispõe
sobre a tributação das doações e heranças, do excedente do lucro distribuído pelas
empresas optantes pelo lucro presumido e arbitrado, altera a tributação do direito de
imagem e voz, altera o benefício fiscal concedido às empresas integrantes do Regime
Especial da Indústria Química e dá outras providências.
Tramitação
Protocolado em 06 de maio de 2016, tramita, atualmente, na CFT da Câmara dos
Deputados, onde aguarda parecer do deputado Eduardo Cury (PSDB/SP).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Com relação à atualização da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, tais
mudanças se mostram excessivamente tímidas, carecendo de uma alteração profunda
e adequada aos índices de inflação e à situação econômica atual. Conforme pesquisas
atualizadas, a tabela do IRPF está defasada em 72%, desde 1996, e, caso atualizada
pela inflação até 2016, apenas os vencimentos acima de R$ 3.251,00 estariam sujeitos
à tributação. Além disso, a tabela está vigendo desde abril de 2015, portanto essa
atualização de 5% é para repor a inflação de 20 meses, que, certamente, ficará acima
de 10%.

51

No que tange às alterações quanto à herança e doação, cabe destacar que o conceito
de imposto incidente sobre a renda abrange a alteração do patrimônio do contribuinte,
através do acréscimo de seus elementos, originados do trabalho, do capital, da
aposentadoria ou de qualquer outra fonte geradora de riqueza nova, ou seja, acréscimo
produzido pelo contribuinte, de forma onerosa. Assim, as simples transferências
patrimoniais, ocorridas na transmissão de herança e na doação, não podem constituir
fato gerador do imposto de renda.
Aliado a isso, devemos lembrar da existência do Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação (ITCMD), de competência dos Estados. Teríamos, assim, dois tributos
incidentes sobre o mesmo fato gerador, o que é proibido pela Constituição Federal.
Em relação aos ganhos de capital, resta claro que o texto proposto fere a Constituição
Federal, ao pretender tributar fatos que não se enquadram nos conceitos de renda
ou ganho de capital, já definidos pela doutrina e jurisprudência, além de invadir a
competência estadual constitucionalmente estabelecida.
Por fim, salientamos que, na tentativa de tributar lucros e dividendos, o projeto
estabelece uma carga tributária ainda mais severa sobre o excedente calculado
pelos Regimes do Lucro Presumido, Arbitrado e Simples Nacional, impondo um
grande aumento de carga tributária para todos os contribuintes. Além disso, afronta o
tratamento constitucional concedido às empresas do Simples.

Legislação Trabalhista e Sindical
49. Redução da Jornada de Trabalho

Proposta de Emenda à Constituição n° 231/1995
Autor
Deputado Federal Inácio Arruda (PCdoB/CE).
Ementa
Altera os incisos XIII e XVI do Art. 7º da Constituição Federal.
Explicação da Ementa
Reduz a jornada máxima de trabalho para quarenta horas semanais e aumenta para
setenta e cinco por cento a remuneração de serviço extraordinário.
Tramitação
Protocolada em 11 de outubro de 1995, está pronta para a pauta no plenário da Câmara
dos Deputados.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
A proposta tem como justificativa ampliar a necessidade de contratação de mão de
obra, além de inibir a prestação de serviço extraordinário. Com isso, a oferta de emprego
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aumentaria e, consequentemente, estimularia o consumo, impulsionando a economia.
Ocorre que a carga horária de 40 horas de trabalho prevista nesta proposta é
incompatível com a realidade, por exemplo, dos setores de hotelaria, turismo e
prestadores de serviços. O desestímulo a essas áreas, que cada vez mais agregam
importância à economia brasileira, é uma medida que não deve ser adotada.
Ao aliar a majoração das horas extras com a redução da jornada de trabalho, a
proposição em comento onera o contrato de trabalho, diminuindo o potencial do
empreendedorismo brasileiro. Se um dos objetivos do projeto é a geração de emprego,
as medidas a serem pleiteadas não devem atrelar-se ao engessamento das relações
trabalhistas. Desse modo, as alterações previstas não podem ser encaradas como
solução para o problema do desemprego.
Ressaltamos que a lei deve fixar condições mínimas de trabalho, deixando a
complementação para as normas coletivas, conforme as possibilidades de cada setor
e empregador, de acordo com o contexto econômico específico, haja vista que a
negociação permite considerar as diferenças de produtividade e competitividade de
cada empresa.
É importante salientar que a Confederação Nacional do Comércio manifestouse contrariamente ao projeto de emenda constitucional em questão, pois, com a
ampliação da onerosidade do contrato de trabalho, seria impossibilitada a geração de
novos postos, além de desestimular o processo de negociação coletiva.
Dessa forma, a implantação de uma política eficaz de incentivo ao emprego somente
se dará através de legislações trabalhistas adequadas, além do incentivo à capacitação
profissional, estimulando o empreendedorismo, a inovação e o crescimento sustentável.
Entendemos, portanto, que esse projeto não se coaduna com as necessidades
da economia brasileira de aumentar a sua competitividade, reduzindo custos e
aumentando a produção.

50. Serviços Terceirizados

Projeto de Lei nº 4302/1998 (PLC 3/2011)
Autor
Poder Executivo
Ementa
Dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de trabalho temporário e na empresa
de prestação de serviços a terceiros, e dá outras providências. NOVA EMENTA DO
SUBSTITUTIVO: “Altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 03 de janeiro de 1974, que
dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências”, e
dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros.
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Tramitação
Protocolado em 19 de março de 1998, tramita na CCJC da Câmara dos Deputados, está
pronto para a pauta.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
A atual proposição é condizente com os princípios constitucionais de livre-exercício da
atividade econômica e interferência mínima do Estado no mercado.
É importante destacar que a diferenciação ente atividade-fim e atividade-meio
é um empecilho às empresas que atualmente trabalham em redes de produção e
necessitam contratar diferentes tipos de mão de obra. O mais relevante não é distinção
entre a atividade-meio e a atividade-fim, mas a garantia de que contratem de forma
correta. Portanto, o atual texto, ao permitir a terceirização de todas as atividades, aponta
para maior flexibilização das regras trabalhistas, condição necessária para melhorar a
produtividade das empresas brasileiras.

51. Peso Máximo de Remoção
Projeto de Lei nº 5746/2005

Autor
Senador Marcelo Crivella (PRB/RJ).
Ementa
Altera o Art. 198 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, que dispõe sobre o peso máximo que um trabalhador
pode remover individualmente.
Explicação da Ementa
A proposição visa alterar o Art. 198 da Consolidação das Leis do Trabalho, modificando
o peso máximo a ser suportado pelo trabalhador de 60kg para 30kg.
Tramitação
Protocolado em 20 de fevereiro de 2003, tramita, atualmente, na Câmara dos
Deputados, onde aguarda constituição de Comissão Temporária pela Mesa.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Entendemos que o estabelecimento de um parâmetro inferior ao atual limite de carga
previsto em lei acarretaria transtornos e prejuízos a diversos setores da economia.
O transporte manual de carga não pode ser realizado com peso capaz de comprometer
a saúde e a segurança do trabalhador, limitado esse peso a 60 kg. Então, a legislação
proposta destoa-se das demais regras consolidadas, como a CLT, a NR 17 e a
Convenção n° 127 da OIT.
O limite de 60 kg ajusta-se aos padrões em vigor e é compatível com a manutenção
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da saúde do trabalhador. A CLT já prevê que o transporte individual de carga não pode
ser realizado com peso capaz de comprometer a saúde e a segurança do trabalhador.
Além disso, entendemos que o peso, por si só, é insuficiente para definir a
regulamentação da matéria, visto que questões de ordem ergonômica, capacidade
subjetiva do trabalhador e a análise separada de cada atividade devem ser consideradas.
A ocorrência de problemas lombares, por exemplo, podem ser originados não pelo
peso, mas, principalmente, pela forma como é levantado o produto e a massa do
trabalhador com relação à do objeto.
Salientamos que a prevenção à fadiga é regida inteiramente por normas de ordem
pública. Consideramos, também, que o Estado já cumpre seu papel fiscalizador,
tratando a segurança e a medicina do trabalho como primordiais.

52. Ampliação da Licença Gestante

Proposta de Emenda à Constituição nº 30/2007
Autor
Deputada Angela Portela (PT/RR).
Ementa
Dá nova redação ao inciso XVIII do Art. 7º da Constituição Federal, ampliando para 180
(cento e oitenta) dias a licença à gestante.
Tramitação
Protocolada em 04 de abril de 2007, atualmente, está pronta para a pauta no plenário
da Câmara dos Deputados.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Atualmente, a licença-maternidade já pode ser estendida para seis meses no caso das
empresas que, em troca de benefícios fiscais, se cadastrem no Programa Empresa
Cidadã, criado pela Lei nº 11.770/08.
Embora seja nobre o pleito desta proposição, deve-se considerar que o aumento
da licença maternidade pode causar um efeito indesejável no mercado de trabalho,
aumentando a diferença de cargos e salários entre gêneros, e diminuindo as
oportunidades de emprego para as mulheres. Conforme o Dieese/FEE, no Rio Grande
do Sul, a taxa de desemprego entre as mulheres é, aproximadamente, quatro pontos
percentuais superior a dos homens, e o rendimento médio salarial 34% menor.
Diante desses dados, verifica-se que a mulher está em situação de desvantagem no
mercado de trabalho. Em certa medida, esta desvantagem advém do fato de que seu
contrato oferece riscos, que implicam salários menores e resistência na contratação da
mão de obra feminina. Portanto, entendemos que tal medida, caso adotada, dificultaria
ainda mais a busca pela igualdade de gênero no mercado de trabalho.
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53. Término da Relação de Trabalho pelo Empregador

Mensagem de Acordos, convênios, tratados e atos internacionais 59/2008
Autor
Poder Executivo
Ementa
Submete à apreciação do Congresso Nacional o texto da Convenção nº 158, de 1982,
da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre Término da Relação de Trabalho
por iniciativa do Empregador.
Explicação da Ementa
A Convenção 158 retira das empresas do setor privado o direito de demitir funcionários
sem causa justificada, determinando que tais estabelecimentos deverão apresentar
uma justificativa relativa à capacidade ou comportamento do trabalhador ou, então,
às necessidades de funcionamento do estabelecimento (descritas como motivos
econômicos, tecnológicos, estruturais ou análogos).
Tramitação
Protocolado em 20 de fevereiro de 2008, tramita na CCJC da Câmara dos Deputados,
onde aguarda parecer do relator deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Ocorre que a negociação poderá arrastar-se por longo período de tempo (meses ou
anos), pois há possibilidade de o empregado recorrer da decisão. No caso de haver
acordo, o trabalhador é desligado da empresa, todavia, não ocorrendo consenso, a
discussão é encaminhada à Justiça do Trabalho, a qual decidirá pelo desligamento
com ou sem indenização, ou pela reintegração do trabalhador.
Havendo a reintegração do trabalhador, além de ser obrigada a aceitar um funcionário
indesejado, a empresa deverá indenizá-lo pelo período durante o qual esteve afastado.
Com isso, evidencia-se que, na prática, a Convenção 158 da OIT acaba criando uma
espécie de estabilidade no emprego para o setor privado, e que a complexidade dos
critérios para efetuar o desligamento do trabalhador acarretará a diminuição dos postos
de trabalho.
Nesse contexto, é de suma importância observar que o texto da Convenção, datado
de 1982, trata da revisão de regras de 1963, ou seja, a redação baseia-se nas relações
de trabalho de 53 anos atrás. Assim, a norma, atualmente, encontra-se completamente
inadequada para reger as relações atuais.
Considerando que a Convenção não acompanhou o desenvolvimento das relações
trabalhistas, caso o Brasil adotasse tais dispositivos, estaríamos implementando um
retrocesso legislativo. A evolução das normas trabalhistas brasileiras culminou em
diversos benefícios que asseguram aos trabalhadores garantias de subsistência, dentre
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as quais destacam-se o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), multa de 40%
em despedidas sem justa causa, aviso prévio e seguro desemprego, além de garantias
às gestantes, acidentados e membros da CIPA.
Cabe destacar, também, que, em 29 anos de vigência, apenas 36 dos 183 países
membros da OIT ratificaram a Convenção, o equivalente a, apenas, 18,78% de adesão.
Por sua vez, os países desenvolvidos que a ela aderiram, como Espanha, Suécia,
França e Portugal, precisaram adaptar-se à nova norma, criando outras alternativas
de contratação (por tempo parcial, tempo determinado ou por tarefa), além disso, não
houve avanço na evolução das taxas de emprego. Ainda, os governos precisaram
oferecer subsídios para manter empresas e empregados em território nacional.
A ratificação da Convenção fará com que o trabalhador fique adstrito a decisões
judiciais, ao invés de contar com benefícios que garantiriam o seu sustento até ser
recolocado no mercado de trabalho. Para as empresas, haverá o encarecimento do
trabalho e, consequentemente, a redução da capacidade de a empresa adequar seu
quadro de funcionários às suas necessidades, afetando, assim, a produtividade e a
competitividade.
Com isso, os estabelecimentos relutarão em abrir vagas, o que refletirá no aumento
da taxa de desemprego, gerando, para o Governo, aumento dos custos com seguro
desemprego.
Ademais, restou evidenciada a inconstitucionalidade da norma, ao ser ratificada no
Brasil em 1995 e, um ano depois, denunciada por ferir o dispositivo constitucional que
assim dispõe:
“Art. 7°. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem
justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização
compensatória, dentre outros direitos;”
Conforme a disposição supracitada, qualquer alteração a ser realizada acerca da
relação de emprego e despedida sem justa causa deverá ser feita por meio de Lei
Complementar, como dispõe nossa Carta Magna. Dessa forma, a ratificação da
Convenção configuraria claramente inconstitucionalidade formal.
Na época, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) assim dispôs:
“A Constituição Federal, de maneira indiscutível (Artigos 7º, I, e 10, I do
ADCT), estabelece a via pela qual há de se estabelecer a proteção contra
a despedida arbitrária ou sem justa causa, assim como os mecanismos
de reparação respectivos: a Lei Complementar. (...) Se a proteção contra
o despedimento arbitrário ou sem justa causa é matéria limitada à
Lei Complementar, somente Lei Complementar gerará obrigações
legítimas. Como rudimentar exigência de soberania, não se pode
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admitir que norma inscrita em tratado internacional prevaleça sobre a
Constituição Federal.” (Recurso de Revista 744.878/2001.0)
Esta Entidade, na representatividade do setor terciário gaúcho, prima pelo bom
desenvolvimento das relações de trabalho, de modo a não corroborar com
normatizações que venham de encontro aos benefícios há muito conquistados por
empregados e empregadores.

54. Desconto da Contribuição Assistencial
Projeto de Lei nº 6708/2009 (PLS 248/2006)
Autor
Senador Paulo Paim (PT/RS)
Ementa
Acrescenta Capítulo III-A ao Título V da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
Contribuição Assistencial, e dá outras providências.
Explicação da Ementa
A proposição prevê a inclusão de um novo capítulo na CLT, determinando que a
Contribuição Assistencial, destinada ao financiamento da negociação coletiva e
de outras atividades sindicais, será descontada compulsoriamente de todos os
trabalhadores e servidores membros da categoria profissional, sindicalizados ou não.
Tramitação
Protocolado em 11 de dezembro de 2006, está aguardando parecer do relator Lucas
Vergílio (SD/GO) na CTASP da Câmara dos Deputados.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com Ressalvas
Atualmente, há necessidade de autorização do trabalhador para que seja descontada a
contribuição assistencial, todavia, se aprovado o projeto, a sua compulsoriedade agilizará
o processo de recolhimento das contribuições, o que facilitará consideravelmente
a prestação de serviços essenciais aos trabalhadores, haja vista que os benefícios
reverterão para toda uma classe e não apenas aos empregados sindicalizados.
Dessa forma, tendo em vista os benefícios que o referido projeto de lei trará para as
relações sindicais como um todo, somos favoráveis à aprovação da proposta.
Entretanto, o fato de o referido projeto de lei abranger somente os membros da
categoria profissional, alijando os da categoria patronal, não nos parece de todo certo.
Tanto os sindicatos profissionais como os patronais participam da mesma relação
coletiva de trabalho e a limitação da abrangência deste projeto de lei apenas às
entidades profissionais não deixa de ser uma espécie de discriminação.
Assim, por questão de isonomia e equidade, entendemos que devem ser incluídas no
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projeto as entidades patronais, em consideração a sua importância para a liberdade
sindical.

55. Piso Nacional dos Vigilantes

Projeto de Lei do Senado nº 135/2010 (PL 4238/2012)
Autor
Senador Marcelo Crivella (PRB/RJ)
Ementa
Altera o Art. 19 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre o piso nacional
de salário dos empregados em empresas particulares que explorem serviços de
vigilância e transporte de valores.
Tramitação
Protocolado em 13 de maio de 2010, foi remetido novamente ao Senado Federal, após
modificação do texto pela Câmara dos Deputados.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
O referido projeto altera o Artigo 19 da Lei nº 7.102/1983, para dispor sobre o piso
nacional de salário dos empregados em empresas particulares que explorem serviços
de vigilância e transporte de valores. A inclusão obrigatória dos condomínios como
serviços orgânicos de segurança privada, bem como a reserva legal aos vigilantes
quanto ao controle de acesso às edificações, representa grave prejuízo para
condomínios, empregados em condomínios e para a sociedade em geral.
Diante do exposto, a Fecomércio-RS manifesta preocupação em relação ao disposto
nesse projeto de lei.

56. Contrato em Regime de Tempo Parcial
Proposta de Emenda à Constituição nº 18/2011
Autor
Deputado Dilceu Sperafico (PP/PR)
Ementa
Dá nova redação ao inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, para autorizar o
trabalho sob o regime de tempo parcial a partir dos quatorze anos de idade.
Tramitação
Protocolada em 03 de maio de 2011, tramita na CCJC da Câmara dos Deputados, onde
está pronta para a pauta.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
É importante destacar que a proposição não conflita com a contratação na condição de
aprendiz, sequer com as normas de proteção ao adolescente, não havendo empecilhos
que possam obstruir a normal tramitação da PEC no Congresso Nacional.
Quanto à iniciativa, o projeto obedece o Art. 60 da Constituição Federal, o qual prevê
que a iniciativa de Proposta de Emenda Constitucional deve ser assinada por, no
mínimo, um terço dos deputados ou senadores.
“Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal;
(...)”
No relatório de conferências de assinaturas, constam 174 assinaturas confirmadas,
atendendo, assim, ao requisito constitucional.
Por fim, destaca-se a importância de ser anotada na CTPS a contratação em regime
especial, devendo obedecer à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalulbre a
menores, bem como às demais peculiaridades dessa modalidade (duração do trabalho,
férias e pagamento do salário). Assim, mediante os devidos cuidados, resguardam-se
os direitos advindos da contratação, tanto para empregadores como para empregados.
Diante disso, entendemos que a proposição aprimora as relações trabalhistas,
incentivando a inclusão dos jovens no mercado de trabalho e, consequentemente,
impulsionando o desenvolvimento econômico do País.

57. Licença para Trabalhador tratar de Assuntos Privados
Projeto de Lei n° 483/2011 (PLS 23/2003)
Autor
Senador Paulo Paim (PT/RS).
Ementa
Acrescenta dispositivos ao Art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para permitir ao trabalhador deixar de
comparecer ao trabalho para tratar de interesse particular ou para acompanhamento
de atividade escolar de dependente.
Tramitação
Protocolado em 21 de fevereiro de 2003, tramita, atualmente, na CTASP da Câmara dos
Deputados, onde está pronto para a pauta.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
O referido projeto propõe alteração na Consolidação das Leis Trabalhistas, acrescentando
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dispositivo ao Art. 473, para permitir ao trabalhador faltar ao serviço um dia por ano,
sem prejuízo da remuneração, para tratar de assuntos particulares. Embora louvável a
iniciativa do nobre parlamentar, salientamos que o empregador já é demasiadamente
onerado pelos encargos sociais acrescidos aos salários dos empregados.
Atualmente, já constam na CLT nove possibilidades anuais de o empregado não
comparecer ao trabalho sem prejuízo do seu salário, conforme previsão do Art. 473 da
Consolidação das Leis Trabalhistas. Considerando que o empregador terá que efetuar
o pagamento da remuneração e não haverá contrapartida do empregado, o qual, sem
justo motivo não prestará o serviço, a aprovação da proposta desvirtuaria a onerosidade
do contrato de trabalho, que é uma das suas principais características.
Ademais, o número de horas trabalhadas está diretamente relacionado com a
produtividade, assim, a concessão de um dia de folga é inversamente proporcional
à geração de emprego e renda, afetando negativamente o desenvolvimento da
economia.
Conforme dados econômicos atuais, os salários estão diretamente relacionados à
produtividade do trabalho, fazendo com que um dia de folga contribua para que os
salários caiam ao longo dos anos, diminuindo a renda e a atividade econômica como
um todo.
Neste sentido, importa salientar que o Brasil é o País que possui a menor carga horária na
América Latina, encontrando-se em situação de desvantagem. A aprovação do projeto
diminuirá ainda mais nossa competitividade e capacidade de receber investimentos.

58. Salário-maternidade em Micro e Pequenas Empresas
Projeto de Lei nº 1219/2011 (PLS 32/2010)
Autor
Senador Antonio Carlos Júnior (DEM/BA)
Ementa
Acrescenta § 4º ao Art. 72 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o
pagamento do salário-maternidade no caso de micro e pequenas empresas com dez
ou menos empregados e dá outras providências.
Explicação da Ementa
Altera a Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social,
para determinar que o salário-maternidade devido às trabalhadoras empregadas em
micro e pequenas empresas com dez ou menos empregados será pago diretamente
pela Previdência Social, e consistirá em renda mensal idêntica à sua remuneração
integral.
Tramitação
Protocolado em 23 de fevereiro de 2010, tramita na Câmara dos Deputados, onde está
pronto para a pauta na CSSF.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
Tal benefício possui respaldo constitucional, conforme dispõe nossa Constituição
Federal, em seu Artigo 201:
“A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da
lei, a:
(...)
II – proteção à maternidade, especialmente à gestante.”
Conforme estabelecido na Lei nº 8.213/91, a Previdência Social é responsável pelo
pagamento do salário-maternidade das mães adotivas, das contribuintes individuais,
facultativas e empregadas domésticas. Já o salário-maternidade devido às demais
mulheres empregadas deverá ser pago diretamente pela empresa, sendo permitida
a compensação.
“Art. 72 - O salário-maternidade para a segurada empregada ou
trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual a sua
remuneração integral.
§ 1º Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva
empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o
disposto no Art. 248 da Constituição Federal quando do recolhimento
das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais
rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que
lhe preste serviço.”
Embora exista a possibilidade de compensação, na prática, a grande maioria dos
estabelecimentos demora meses para conseguir realizá-la. Em função dessa
realidade, foi proposto o referido projeto, visando alterar a legislação regulamentadora
do benefício.
O procedimento burocrático instituído para compensar acarreta demasiada demora,
tornando o pagamento do salário-maternidade, indiretamente, mais um encargo a ser
suportado, dificultando as atividades das empresas, dentre as quais, as mais atingidas
são as de menor porte.
Nesse sentido, importante destacar a previsão de tratamento diferenciado estabelecido
em nossa Carta Magna para essas empresas:
“Art. 170 – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
(...)
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IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País.”
Na esteira desse dispositivo, a Constituição Federal também dispõe:
“Art. 179 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim
definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentiválas pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por
meio de lei.”
Diante da relevância de tal medida, conforme explicitado acima, exprimimos nosso
apoio ao projeto.

59. Reserva de Vagas para Egressos do Sistema Penitenciário
Projeto de Lei do Senado nº 153/2014

Autor
Senador Antonio Carlos Rodrigues (PR/SP)
Ementa
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o Art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências, para fixar reserva de vagas para egressos do sistema
penitenciário e apenados em regime semiaberto e aberto nas contratações de obras
e serviços.
Explicação da Ementa
Acrescenta artigo à Lei nº 8.666/93 (Lei das licitações), para determinar que, nos
contratos firmados pela Administração Pública com empresas para a realização de
obras e serviços, conste cláusula de reserva de, pelo menos, 5% da mão de obra para
egressos do sistema penitenciário e apenados em regime aberto e semiaberto.
Tramitação
Protocolado em 06 de maio de 2014, tramita, atualmente, na CCJ do Senado Federal,
onde aguarda designação de relator.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Embora o intuito do projeto, de reinserção de egressos do sistema penitenciário, seja
positivo, este desconsidera o impacto de tal medida sobre as empresas. Diante do
atual cenário de crise econômica, as empresas enfrentam dificuldades em manter
seu quadro de funcionários. Muitas, como evidenciam os dados do Caged, têm
demitido trabalhadores. Assim, por conta da impossibilidade financeira de ampliar o
número de contratados, a exigência de reserva de 5% das vagas para egressos do
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sistema penitenciário simplesmente levará a demissão injusta de outros trabalhadores,
inclusive, de indivíduos mais qualificados para a função.
A Fecomércio-RS entende que a melhor forma para a reinserção de egressos do
sistema penitenciário é a reformulação do atual sistema prisional. Hoje, há prevalência
do ócio nos presídios brasileiros, enquanto o ideal seria que estes realizassem ofícios,
tornando-os aptos para o exercício de uma profissão.

60. Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho
Projeto de Lei Complementar nº 28/2015

Autor
Deputado Federal Pompeo de Mattos (PDT/RS)
Ementa
Altera a Lei Complementar nº 103/2000, a fim de dispor que convenção e acordo
coletivos de trabalho devem observar o piso salarial nela instituído.
Tramitação
Protocolado em 12 de março de 2013, tramita, atualmente, na CTASP da Câmara dos
Deputados, onde está pronto para a pauta.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
A proposição desconsidera o que foi convencionado entre as partes envolvidas na
negociação e impõe, de acordo com a conveniência dos Estados, a instituir valores
de pisos salariais que podem superar aqueles devidamente estipuladas dentro da
capacidade econômica da categoria empresarial e da necessidade financeira da classe
profissional, motivo pelo qual não deve prosperar.
Os acordos e convenções coletivas constituem manifestação da vontade entre as
categorias profissional e econômica, refletindo seus reais interesses. Entendemos que
o PLP nº 28/2015 não merece prosperar por se atritar com os Artigos 7º, V, VI, XXVI e
8º, I, III, VI, ambos da Constituição da República.

61. Serviços Terceirizados

Projeto de Lei da Câmara nº 30/2015 (PL 4330/2004)
Autor
Deputado Sandro Mabel (PR/GO).
Ementa
Dispõe sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho
dele decorrentes.
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Tramitação
Protocolado em 26 de outubro de 2004, tramita, atualmente, no Senado Federal, onde
aguarda parecer do Senador Paulo Paim (PT/RS).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com ressalvas
A proposição dispõe sobre o contrato de prestação de serviços a terceiros e às relações
de trabalho dele decorrentes, chamada Lei de Proteção ao Trabalhador Terceirizado,
de autoria do Deputado Federal Sandro Mabel (PMDB/GO).
A terceirização é uma realidade mundial que gera ganhos de qualidade, eficiência,
produtividade e competitividade para a economia. Essas características fomentam o
desenvolvimento e possibilitam a geração de riqueza. Todavia, o projeto acabou sendo
modificado na Câmara dos Deputados, com algumas características desfavoráveis
aos empresários. Dentre elas, destacam-se: restrição da terceirização a uma parcela
de qualquer atividade, cotas para trabalhadores com deficiência, definição de que o
sindicato da categoria econômica dos empregados da empresa contratante firmará os
acordos coletivos ou convenções de trabalho pelos empregados da contratada; e a
adoção da responsabilidade solidária entre contratante e contratada.

62. Piso Salarial Estadual

Projeto de Lei Complementar n° 167/2015
Autor
Deputado Federal Laércio Oliveira (SD/SE).
Ementa
Altera o Art. 1º da Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000.
Explicação da Ementa
Substitui a expressão “convenção ou acordo coletivo de trabalho” por “ou representação
sindical organizada”.
Tramitação
Protocolado em 30 de setembro de 2015, tramita, atualmente, na CTASP da Câmara
dos Deputados, onde está pronto para a pauta.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
A autorização concedida aos Estados para definir o piso regional visava preencher
lacuna dos trabalhadores não beneficiados pelo processo de negociação coletiva. A
lei, no entanto, tem sido desvirtuada.
É indiscutível que uma das principais prerrogativas dos sindicatos é a sua obrigatoriedade
em participar nas negociações coletivas de trabalho, nos termos do inciso VI, do Art. 8º,
da CR, verdadeira cláusula pétrea social que não pode ser alterada e/ou desconsiderada
pela legislação infraconstitucional, quiçá por qualquer proposição legislativa, mesmo
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porque estaria incluída na vedação expressa a que se refere o § 4º, do Art. 60, da CR.
Somente em sede do processo negocial é que, na maioria das vezes, aspectos
econômicos, regionais e setoriais são levados em consideração para a fixação do piso
salarial, exatamente porque as leis estaduais que estabelecem o piso regional, na
maioria das vezes, não possuem critérios claros e específicos para a construção das
faixas salariais implementadas.
Sem contar o fato de que podem ser aglomerados nas mesmas faixas atividades
profissionais, de diferentes planos econômicos (comércio, indústria, transportes) e
que sequer guardam relação entre si, ou seja, não há qualquer cuidado e respeito
à determinação constitucional de observância da extensão e à complexidade do
trabalho, vícios que a proposição, nesse particular, procura corrigir.
Por fim, consideramos inadequada a interferência do Estado nas relações de trabalho.
Entendemos necessária a valorização da negociação coletiva em relação ao legislado.

63. Contribuição Sindical

Projeto de Lei Complementar n° 202/2015
Autor
Deputado Federal Laércio Oliveira (SD/SE).
Ementa
Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Explicação da Ementa
Inclui a Contribuição Sindical Patronal no Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional.
Tramitação
Protocolado em 01 de dezembro de 2015, tramita, atualmente, na CFT da Câmara dos
Deputados, onde aguarda parecer do deputado Helder Salomão (PT/ES).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
A proposta tem a intenção de garantir o fortalecimento da representação sindical
patronal através da reinserção da Contribuição Sindical patronal para as micro e
pequenas empresas inscritas no Simples Nacional.
Defendemos diretamente os interesses das micro e pequenas empresas, portanto, é
justa a contribuição para que possamos continuar trabalhando para o fortalecimento
desses estabelecimentos e do equilíbrio econômico entre sindicatos laborais e
patronais.
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64. Simples Trabalhista
Projeto de Lei n° 450/2015

Autor
Deputado Federal Júlio Delgado (PSB/MG).
Ementa
Institui o Programa de Inclusão Social do Trabalhador Informal (Simples Trabalhista)
para as microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o Art. 3º da Lei
Complementar nº 123 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte), de 14 de dezembro de 2006, na forma que especifica.
Tramitação
Protocolado em 25 de fevereiro de 2015, tramita, atualmente, na CTASP da Câmara dos
Deputados, onde aguarda parecer do deputado Lucas Vergilio (SD/GO).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
Avaliamos o teor da proposta como positivo, considerando que esta flexibiliza as
relações trabalhistas. As empresas optantes pelo Simples Nacional, através de
convenção ou acordo coletivo específico, poderão: definir regime especial de piso
salarial, possibilitando que cada categoria defina salário diferente ao do piso; dispensar
o acréscimo de salário, ao permitir que o excesso de horas em um dia de trabalho
seja compensado em outro dia; estabelecer o critério, forma e periodicidade para
distribuição dos lucros (para empresas que adotam essa política); permitir o trabalho
em domingos e feriados, com compensação das horas excedentes.
Ainda, as empresas que aderirem ao Simples Trabalhista, conforme proposta, terão
direito à assistência judiciária gratuita. No tocante ao depósito prévio, a proposição
estabelece que, para interposição de recurso perante a Justiça do Trabalho, essas
empresas terão uma redução do valor fixado pelos Tribunais - o equivalente a 75%
para as microempresas e 50% para as empresas de pequeno porte, além de facultar
o uso da arbitragem para solução de conflitos individuais do trabalho. Por fim, cabe
mencionar que o projeto estabelece o parcelamento especial de débitos trabalhistas
para empresas optantes pelo Simples Trabalhista.
Diante do exposto, entendemos que o projeto obedece os preceitos constitucionais,
considerando que a CF, em seu Artigo 170, inciso IX e 179, determina que as micro
e pequenas empresas tenham tratamento diferenciado e favorecido como forma de
eficiência, competitividade, isonomia e sustentabilidade econômica.
De modo geral, o projeto, ao flexibilizar as regras trabalhistas, fortalece as micro e
pequenas empresas, bem como preserva os postos de trabalho e gera incentivo à
criação de novos empregos.

67

65. Dispensa da Assistência às Rescisões de Contrato de
Trabalho
Projeto de Lei nº 1161/2015

Autor
Deputado Alceu Moreira (PMDB/RS)
Ementa
Altera o Artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decretolei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre hipóteses de dispensa da
assistência às rescisões de contratos de trabalho.
Tramitação
Protocolado em 15 de abril de 2015, tramita, atualmente, na CTASP da Câmara dos
Deputados, onde está pronto para a pauta.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
A referida proposição altera o Artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre hipóteses
de dispensa da assistência às rescisões de contratos de trabalho.
Assim, o projeto mantém a regra de assistência às rescisões contratuais, todavia cria
uma exceção, propondo que não há necessidade de assistência ou homologação às
rescisões contratuais quando o empregado for maior de idade, não analfabeto e o
respectivo pagamento for efetuado mediante depósito bancário ou cheque nominal
visado.
Entendemos que, nos tempos atuais, não há mais necessidade de que a rescisão de um
empregado seja assistida, pois a assistência se restringe a ato meramente burocrático.
Ainda, várias são as dificuldades encontradas por trabalhadores e empregadores na
tentativa de homologação de uma rescisão contratual, considerando que nem todas as
localidades são assistidas por órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego e Sindicatos.
Desse modo, há muito tempo se tornou oneroso para os empregados e empregadores
ter que encontrar a assistência e conseguir agendar a homologação.

66. Atualização Contribuição Sindical

Projeto de Lei da Câmara nº 61/2016 (PL 1491/2011)
Autor
Senador Laércio Oliveira (SD/SE)
Ementa
Altera os Artigos 580 e 585 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a contribuição sindical
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devida pelos agentes ou trabalhadores autônomos, pelos profissionais liberais e pelas
pessoas jurídicas ou equiparadas.
Explicação da Ementa
Altera a CLT para dispor sobre a contribuição sindical devida pelos agentes ou
trabalhadores autônomos, pelos profissionais liberais e pelas pessoas jurídicas ou
equiparadas.
Tramitação
Protocolado em 01 de junho de 2011, tramita na CAE do Senado Federal, onde está
pronto para a pauta.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
A contribuição sindical tem por finalidade o financiamento da atividade sindical. Desse
modo, o congelamento dos valores que servem de base de cálculo da contribuição
sindical afetam, consideravelmente, a autonomia de gestão financeira dos sindicatos.
Ainda, a medida não representa impacto negativo no orçamento governamental, uma
vez que os recursos dos sindicatos são considerados receitas próprias.
O presente projeto representa a oportunidade de pacificação de pontos de grande
discussão perante os Tribunais do Trabalho.

67. Contribuição Sindical somente para Filiados
Projeto de Lei do Senado n° 385/2016
Autor
Senador Sérgio Petecão (PSD/AC)
Ementa
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para estabelecer que a contribuição sindical será devida
somente pelos filiados aos sindicatos, em benefício de seus entes representativos, e
dá outras providências.
Tramitação
Protocolado em 19 de outubro de 2016, tramita, atualmente, na CAS do Senado Federal,
onde aguarda parecer do Senador Wilder Morais (PP/GO).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
É importante destacar que todos os empresários se beneficiam das condições
pactuadas pelos sindicatos nas convenções e acordos coletivos de trabalho, sejam
ou não filiados às respectivas entidades sindicais. Portanto, é razoável que todos,
independente de filiação, contribuam para o exercício da atividade sindical.
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Caso este projeto seja aprovado, representará grande perda de receita para os
sindicatos, inviabilizando sua atividade, o que, em muitos casos, representará a
extinção do sindicato. Desse modo, é prejudicada a defesa dos interesses e direitos da
categoria, bem como o funcionamento do sistema protetivo das relações de trabalho,
na forma idealizada pela Constituição Federal de 1988.

68. Reforma Trabalhista
Projeto de Lei nº 6787/2016
Autor
Poder Executivo
Ementa
Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do
Trabalho, e a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, para dispor sobre eleições de
representantes dos trabalhadores no local de trabalho e sobre trabalho temporário, e
dá outras providências.
Tramitação
Protocolado em 23 de dezembro de 2016, aguarda, atualmente, despacho do
Presidente da Câmara dos Deputados.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com Ressalva
Atualmente, o mercado de trabalho é regido pela CLT, que está velha e desatualizada.
Portanto, faz-se necessário uma reforma para aprimorar o arcabouço das regras
trabalhistas, de modo que apontem para uma maior flexibilização.
Dentre as principais mudanças propostas pelo projeto estão a ampliação dos contratos
temporários de trabalho dos atuais 90 dias para 120 dias, prorrogáveis por mais 120
dias; a valorização dos acordos coletivos em relação ao legislado; a divisão de férias em
três períodos de descanso e a flexibilização da jornada de trabalho através de acordo
entre empregador e empregado, desde que respeitado o limite máximo de 220 horas
mensais e 12 horas diárias.
Entendemos que o PL, caso aprovado, terá efeitos benéficos para a economia. No
entanto, é importante destacar que ainda restam pontos a serem flexibilizados nas
relações de trabalho.
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Outras Proposições
69. Private Label – Fiscalização Bacen
Projeto de Lei do Senado n° 102/2007
Autor
Senador Arthur Virgílio (PSDB/AM).
Ementa
Dispõe sobre o Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências.
Explicação da Ementa
Tendo por objetivo a regulamentação da estrutura do Sistema Financeiro Nacional
(SFN), a presente proposta inclui, dentre as instituições financeiras, as empresas
administradoras de cartão de crédito. Com isso, as referidas empresas se obrigam
a obedecer às mesmas regras das demais instituições financeiras, submetidas,
atualmente, à fiscalização do Banco Central.
Tramitação
Protocolado em 13 de março de 2007, está na CAE do Senado Federal, onde aguarda
parecer do Senador Armando Monteiro (PTB/PE).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Importante destacar que os cartões de lojas são a ferramenta do varejo para reduzir
a concentração de seus recebíveis junto às credenciadoras dos grandes emissores
de cartões bancários (instituições financeiras), bem como fortalece a marca própria do
varejista.
Ainda, os referidos cartões do varejo são a versão moderna dos antigos carnês de
crediário e do cheque pré-datado, além disso, a população que não possui vínculos
com estabelecimentos bancários, pode experimentar a inclusão financeira por meio
destes cartões.
Entendemos que, se aprovadas as alterações pretendidas pelo PLS, as administradoras
de cartões de crédito de marca própria (Private Label), terão suas operações
inviabilizadas, pois serão submetidas às barreiras concorrenciais do forte custo e da
burocracia exigidas das instituições financeiras.
Por fim, destacamos que a mudança trará prejuízo às redes de supermercados,
farmácias e postos de combustíveis que possuem cartão próprio para fidelizar seus
clientes.
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70. Utilização de Equipamentos Processadores de Dados
Projeto de Lei nº 7587/2010

Autor
Deputado Décio Lima (PT/SC)
Ementa
Altera a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que trata das alterações da legislação
tributária.
Explicação da Ementa
A Lei nº 9.532/97, que altera a legislação tributária federal, obriga as empresas de venda
a varejo ou de prestação de serviços a utilizar o emissor de cupom fiscal (ECF), um
equipamento eletrônico que registra as operações de venda e controla a arrecadação
de tributos. Tal norma também impede que as lojas promovam a utilização, em
qualquer espaço de atendimento ao público, de qualquer outro equipamento que
possibilite o registro ou o processamento de dados (tal como calculadoras com bobina
de papel e computadores) relativos a operações com mercadorias ou com a prestação
de serviços, nos termos da lei.
O PL nº 7.587/16 visa permitir a utilização, em locais fora do caixa nos estabelecimentos
comerciais, de equipamentos eletrônicos tais como as calculadoras.
Tramitação
Protocolado em 06 de julho de 2010, tramita na CCJC da Câmara dos Deputados, onde
aguarda designação de relator.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente ao Substitutivo
O autor da proposição supramencionada alega que a aplicação da Lei n° 9.532, de 10
de dezembro de 1997, tem gerado interpretações exageradas por partes dos órgãos
fiscalizadores.
A Fecomércio-RS é favorável ao substitutivo, pois este busca corrigir o Art. 62 da Lei
9532/1997, onde sua interpretação tem ocasionado situações absurdas, na prática,
com episódios de autuação de lojistas pelo uso de simples máquinas calculadoras,
equipamento indispensável para a realização dos negócios.

71. Proibição de Caixas de Supermercados Empacotarem
Mercadorias
Projeto de Lei nº 353/2011

Autor
Deputado Vicentinho (PT/SP)
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Ementa
Dispõe sobre as atividades dos caixas de supermercado.
Explicação da Ementa
Proíbe ao caixa de supermercado exercer a função de empacotador, concomitantemente.
Tramitação
Protocolado em 09 de fevereiro de 2011, tramita na CTASP da Câmara dos Deputados,
onde aguarda parecer do deputado Lucas Vergilio (SD-GO).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Ocorre que a ação desenvolvida pelo “empacotador” relaciona-se integralmente com
a atividade de “operador de caixa”, tratando-se, na verdade, de prolongamento de sua
ocupação essencial, sendo de habitual rotina o desenvolvimento das correspondentes
tarefas.
Dessa forma, o empregado é contratado para a utilização efetiva de sua mão de obra,
como acontece com todas as empresas, sendo que, no caso de se dissociar essas
atividades, a utilização do empacotador seria de grande valia somente em horários de
pico, beneficiando o estabelecimento em um curto período de tempo. Em contrapartida,
o empregador teria de efetuar sua contratação mediante o pagamento de jornada
integral, arcando com todos os encargos trabalhistas devidos, sem ocupação para o
trabalhador em outros horários.
Além disso, tal medida fere o princípio da livre-iniciativa, uma vez que obriga a empresa
a contratar, sem razão para tanto. A Constituição Federal, em seu Art. 170, assegura a
todos o livre-exercício de qualquer atividade econômica.
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
(...)
Parágrafo único: É assegurado a todos o livre-exercício de qualquer
atividade econômica (...).”
Assim, o princípio da livre-iniciativa é considerado como fundamento de ordem
econômica, transferindo à iniciativa privada o papel fundamental na produção
ou circulação de bens ou serviços, cabendo a ela a exploração direta da atividade
econômica.
Conforme o exposto, a presente proposta colide inteiramente com o referido princípio
constitucional, tendo em vista que tal exigência significará uma interferência direta
na gestão do estabelecimento, desconsiderando que o contrato de trabalho é
personalíssimo e as empresas possuem o direito de organizar seu empreendimento.
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72. Atualização Monetária na Conta de não optante ao Regime
de FGTS
Projeto de Lei 993/2011
Autor
Giovani Cherini (PDT/RS)
Ementa
Acrescenta dispositivos à Lei nº 10.555, de 13 de novembro de 2002, com o objetivo de
estabelecer autorização à Caixa Econômica Federal, ouvido o Conselho Curador do
FGTS, a efetuar crédito de valores de que dispõe a Lei Complementar nº 110, de 29 de
junho de 2001, nas contas vinculadas de que trata o § 3º do Art. 14 da Lei nº 8.036, de
11 de maio de 1990.
Explicação da Ementa
Concede ao empregador o direito de receber o complemento de atualização monetária
na conta de não optante ao regime de FGTS.
Tramitação
Protocolado em 12 de abril de 2011, tramita na CFT da Câmara dos Deputados, onde
aguarda parecer do relator, deputado Leonardo Quintão (PMDB/MG).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com ressalvas
Por meio da reformulação da Lei n° 10.555/2002, faz-se a devida reparação jurídica
nas contas de não optantes junto ao FGTS, que possuem a mesma natureza e
finalidade das contas vinculadas de trabalhadores optantes, quais sejam: a indenização
pela empresa do trabalhador demitido sem justa causa que, na edição dos planos
econômicos citados, deixaram de receber a devida atualização monetária, reconhecida
judicialmente. Os referidos valores foram atualizados somente para determinados
empregados, de forma que a alteração da norma beneficiaria a totalidade deles.
Dessa forma, declaramos nosso apoio à proposição em comento, vislumbrando o
fortalecimento do empreendedorismo e otimização das relações trabalhistas.

73. Fornecimento de Preservativos
Projeto de Lei nº 1272/2011

Autor
Deputada Maria do Carmo Alves (DEM/RN)
Ementa
Torna obrigatório o fornecimento gratuito de preservativos e de folhetos educativos
sobre doenças sexualmente transmissíveis por hotéis, motéis, pousadas, pensões e
similares.
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Tramitação
Protocolado em 06 de maio de 2011, tramita na CCJC da Câmara dos Deputados, onde
aguarda parecer do deputado João Campos (PSDB-GO).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Entendemos que a iniciativa do legislador se revela desnecessária diante da amplitude
e efetividade das ações mencionadas, bem como do elevado e crescente nível
de conscientização da população sobre a importância das práticas voltadas para
prevenção e combate às doenças sexualmente transmissíveis.
A proposição, sob justificativa de efetivar a proteção e defesa da saúde pública, repassa
ao estabelecimento comercial um ônus que deveria ser suportado preponderantemente
pelo Poder Público.
Da forma como se encontra, obriga coercitiva e injustificadamente as empresas a
exercerem atividade de caráter público, sem quaisquer subsídios, colidindo com o
mandamento constitucional da livre-iniciativa da atividade comercial, aumentando
ônus e encargos financeiros dos estabelecimentos e, consequentemente, o valor
repassado ao consumidor.
Compreendemos que cabe ao Estado a responsabilidade de investir em saúde pública.

74. Código Comercial
Projeto de Lei nº 1572/2011

Autor
Deputado Vicente Candido (PT/SP)
Ementa
Institui o Código Comercial.
Explicação da Ementa
O Projeto de Código Comercial tem como objetivo, além da modernização legislativa,
facilitar o acesso ao conteúdo normativo sobre as atividades empresariais visando
melhorar o ambiente de realização e efetivação dos negócios jurídicos.
Tramitação
Protocolado em 14 de junho de 2011, tramita na Câmara dos Deputados, onde está
pronto para a pauta na Comissão Especial.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com Ressalvas
Além da modernização legislativa, o objetivo da elaboração de um novo Código
Comercial é facilitar o acesso ao conteúdo normativo sobre as atividades empresariais,
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visando melhorar o ambiente de realização e efetivação dos negócios jurídicos.
No entanto, com vistas a aprimorar ainda mais a redação do projeto, a Fecomércio-RS
elaborou sugestões de alteração no texto, que foram enviadas aos parlamentares.
Dentre elas, cabe citar a alteração proposta no Artigo 384, pois o Novo Código Comercial
não foi feliz na sua abordagem a respeito dos contratos de agência (representação
comercial). Conforme é possível observar, os contratos de representação comercial
são regidos pela Lei 4.886/65 (Lei dos Representantes Comerciais Autônomos), e com
uma breve análise do Art. 27 da mencionada Lei, é possível observar que embora o
Art. 384 não tenha afastado os elementos obrigatórios dos contratos de representação
comercial, bem como a não retirada de seu poder de regimento da relação entre
representante e representado, este deve ser complementado, a fim de esclarecer a
força contratual advinda do Art. 27 da Lei 4.886/65, que trata dos elementos obrigatórios
presentes no contrato de representação comercial.
Outra alteração refere-se ao Artigo 385, a qual se faz necessária para dar maior
esclarecimento a respeito da matéria, bem como afasta a existência de lacunas, que
podem ser levantadas se aprovado com o texto original. Com a aceitação da sugestão,
o Art. 385 estará acobertado por maior segurança jurídica, pois estarão afastadas
interpretações dúbias a respeito dos contratos de representação comercial.

75. Regulamentação Leiloeiro Público
Projeto de Lei nº 2524/2011
Autor
Deputado Manato (PDT/ES)
Ementa
Regulamenta a profissão de leiloeiro público oficial.
Tramitação
Protocolado em 18 de outubro de 2011, tramita na CCJC da Câmara dos Deputados,
onde está pronto para a pauta.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
A proposição dispõe sobre a regulamentação da profissão de leiloeiro público oficial.
Em sua justificativa, relata que os profissionais ressentem-se de uma atualização da
atual legislação em vigor. A Fecomércio-RS posiciona-se de forma divergente à matéria.
Entendemos que, com a sanção da Lei n° 13.138/2015, a matéria se tornou inócua, uma
vez que atualizou a legislação, a tornando mais compatível com as atuais atividades
desenvolvidas.
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76. Cobrança ECAD Serviços de Hospedagem
Projeto de Lei do Senado n° 206/2012
Autor
Senadora Ana Amélia Lemos (PP/RS)
Ementa
Acrescenta o § 3º-A ao Art. 68 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para que
não se considere como execução pública a utilização de composições musicais ou
literomusicais nas unidades de frequência individual e de uso exclusivo do usuário, nos
empreendimentos destinados à prestação de serviços de hospedagem.
Tramitação
Protocolado em 13 de junho de 2012, tramita, atualmente, na CCT do Senado Federal,
onde está pronto para a pauta.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
A cobrança pelo ECAD de retribuição autoral pelo uso de obras audiovisuais em quartos
de meios de hospedagens é ilícita, porquanto o Artigo 23 da Lei Geral do Turismo
suprimiu, após sua entrada em vigor, a obrigação imposta outrora pelo Artigo 68 da Lei
nº 9.610/1998, ou seja, a retribuição autoral somente é devida nas áreas comuns dos
empreendimentos e não no interior das unidades.
Em segundo lugar, verificamos que o cálculo para apuração da taxa de retribuição
autoral a ser cobrada dos meios de hospedagem está dissonante dos princípios
e regras estabelecidos na própria Lei Autoral, razão pela qual é imprescindível uma
análise, concomitante à da ilicitude da cobrança da taxa autoral, sobre a licitude dos
critérios adotados hodiernamente pelo ECAD.
Além disso, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem entendendo não ser devido o
pagamento da referida retribuição de obras artísticas disponibilizadas por meio de TV e
rádio por assinatura, sob pena de cobrança dúplice pelo mesmo fato gerador.
Por fim, entendemos que a proposição vai corrigir as distorções do sistema de cobrança
de direitos autorais em razão da disponibilização de televisores e rádios nos quartos de
hotéis, motéis, pousadas e similares.

77. Sociedade Anônima Simplificada
Projeto de Lei 4303/2012

Autor
Deputado Laércio Oliveira (SD/SE)
Ementa
Altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para criar e disciplinar a sociedade
anônima simplificada (SAS).
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Tramitação
Protocolado em 09 de agosto de 2012, tramita, atualmente, na CFT da Câmara dos
Deputados, onde aguarda parecer do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
Com a criação deste Regime, as companhias poderão ser constituídas por um
único acionista, pessoa física ou jurídica, além de poder divulgar e manter seus atos
constitutivos, atas de assembleia e demonstrações financeiras em sítio próprio na
Internet, dispensando-se a publicação em órgão oficial e jornal de grande circulação.
Além disso, há previsão de facilitação na forma de convocação das assembleias gerais,
que poderá se realizar por anúncio entregue a todos os acionistas.
Ainda, a proposta contempla a possibilidade de a própria companhia ou qualquer
de seus acionistas requererem a exclusão judicial do acionista que descumprir suas
obrigações sociais, autorizando o estatuto a estabelecer a possibilidade de exclusão
extrajudicial do acionista faltoso, observados os mesmos critérios estabelecidos para o
exercício do direito de retirada para fins de reembolso da participação acionária.
Assim, em nossa visão, este projeto é muito positivo e pertinente para todos que
desenvolvem atividade empresária, uma vez que permite a redução das exigências
atualmente existentes para constituição e manutenção de uma sociedade anônima,
acarretando uma significativa redução dos custos.
Entretanto, apesar de concordarmos com o mérito e apoiarmos a proposição,
entendemos deva ser retirado de seu texto o dispositivo que altera a Lei Geral do
Simples Nacional (Art. 3º), pois sua proposição modifica matéria tributária, competência
de Lei Complementar, e a alteração está sendo proposta em projeto de lei ordinária.
Para possibilitar que as SAS optem pelo Regime do Simples Nacional, o Artigo 3º
do projeto altera a LC nº 123/2006, para excluir o inciso X, do §4º, do Art. 3º, o qual
determina que as sociedades anônimas não podem optar pelo Simples Nacional.
“Art.3º. A restrição contida no Art. 3º, §4º, Inciso X da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se aplica às pessoas jurídicas
sob regime especial da SAS.”
Portanto, vislumbramos que a retirada do Artigo terceiro da proposição facilitará a
tramitação do projeto nas comissões pertinentes e sua posterior aprovação.

78. Diferença nas Compras com Cartão de Crédito
Projeto de Decreto Legislativo nº 1506/2014 (PDS 31/2013)
Autor
Senador Roberto Requião (PMDB/PR)
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Ementa
Susta os efeitos da Resolução nº 34/89 do Conselho Nacional de Defesa do
Consumidor, que proíbe ao comerciante estabelecer diferença de preço de venda
quando o pagamento ocorrer por meio de cartão de crédito.
Tramitação
Protocolado em 12 de março de 2013, tramita, atualmente, na CDC da Câmara dos
Deputados, onde aguarda parecer do deputado Sérgio Brito (PSD-BA).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
Entendemos que há um alto custo ao lojista no pagamento com cartão de crédito.
Todavia, sem poder diferenciar preços, esses custos são diluídos em todas as formas
de pagamento de maneira indiscriminada, onerando aqueles consumidores que
preferem pagar em dinheiro.
Defendemos que o empreendedor possa cobrar preços diferentes para operações
com custos diferentes, podendo, dessa forma, estabelecer um preço inferior para as
compras em dinheiro, conforme seus custos associados a cada forma de pagamento.
Assim, o consumidor poderá fazer a escolha cuja relação custo/benefício é a mais
adequada ao seu cenário financeiro e suas preferências em relação à forma pagamento.
Ainda, salientamos que a Resolução 34/1989 viola o direito individual e a livre-iniciativa,
de modo que somente deveria ser editada por meio de lei e não mediante ato de órgão
do Poder Executivo.
Ressaltamos que cabe, exclusivamente, ao Congresso Nacional o poder da sustação
de atos normativos do Poder Executivo. Se a Resolução deixar de ter efeitos legais,
toda a sociedade será beneficiada, especialmente o consumidor, que poderá efetuar
compras com valores inferiores.

79. Câmeras em Estacionamento do Comércio
Projeto de Lei nº 7911/2014

Autor
Deputado Federal Felipe Bornier (PSD/RJ)
Ementa
Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Tramitação
Protocolado em 26 de agosto de 2014, tramita, atualmente, na CDEICS da Câmara dos
Deputados, onde aguarda parecer do deputado Goulart (PSD/SP).
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente ao Substitutivo
O Substitutivo, de autoria do deputado Eduardo Bolsonaro (PSC/SP), propõe que
todos os estabelecimentos de locais privados abertos ao público com fins comerciais
disporão de sistema de monitoramento com câmeras de segurança.
Consideramos a proposição inadequada, pois transfere à iniciativa privada a
responsabilidade pela segurança. Importante destacar que as empresas já pagam
elevada carga tributária, sem contrapartida adequada de serviços públicos. O referido
projeto representa mais uma obrigação às empresas, que, atualmente, já sofrem com
o excesso de regulamentações. Ainda, importante destacar que o cumprimento de tal
medida representa custos elevados para muitas empresas, as quais, diante do atual
cenário de crise econômica, não teriam condições de se adequar a essa nova exigência.

80. Obrigação de disponibilizar Estatuto do Idoso
Projeto de Lei nº 34/2015

Autor
Deputado Federal Sergio Vidigal (PDT/ES)
Ementa
Acrescenta Artigo à Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que “Dispõe sobre o Estatuto
do Idoso e dá outras providências” para tornar obrigatória a manutenção de exemplar
do Estatuto do Idoso nos estabelecimentos bancários, comerciais e de prestação de
serviços.
Tramitação
Protocolado em 02 de fevereiro de 2015, tramita, atualmente, na CIDOSO da Câmara
dos Deputados, onde aguarda parecer do deputado Reginaldo Lopes (PT/MG).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Entendemos que o projeto representa mais uma obrigação às empresas e não garante
benefício à população idosa. A disseminação da internet e de aparelhos smartphones
permite a consulta instantânea do Estatuto do Idoso, sendo a disponibilização física
de exemplar nos estabelecimentos mencionados inútil. A Lei 12.291, de 2010, já obriga
estabelecimentos comerciais a disponibilizarem exemplar de Código de Defesa do
Consumidor. Não há registros, no entanto, de que essa obrigação tenha gerado efeitos
práticos. Assim, caso aprovado, representará apenas mais um motivo de multa às
empresas.
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81. Data de Validade nos Códigos de Barra
Projeto de Lei nº 91/2015

Autor
Deputado Federal Adail Carneiro (PHS/CE)
Ementa
Dá nova redação ao parágrafo único do Art. 2º da Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004,
que “Dispõe a oferta e as formas de afixação de preços de produtos e serviços para
o consumidor”, com a finalidade de proteger o consumidor, ao determinar a inclusão
da data de vencimento do produto no seu respectivo código de barras, utilizado na
sua identificação nas gôndolas e nos caixas de pagamento nos estabelecimentos
comerciais.
Explicação da Ementa
A proposição prevê que, nos casos de utilização de código referencial ou de barras, o
comerciante deverá expor, de forma clara e legível, junto aos itens expostos, informação
relativa ao preço à vista do produto, sua data de validade para consumo, sempre que
for o caso, suas características e código de identificação, para fins de fácil localização
de seu lote de fabricação.
Tramitação
Protocolado em 02 de fevereiro de 2015, tramita, atualmente, na CCJC da Câmara dos
Deputados, onde está pronto para a pauta.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Consideramos a proposição inadequada, pois, do ponto de vista econômico,
sua aprovação implicaria elevados custos aos estabelecimentos comerciais. A
obrigatoriedade de fornecer informação de data de validade no código de barras passa,
necessariamente, por alteração da tecnologia atualmente empregada por tecnologia
capaz de integrar o código EAN 13 a um código capaz de comportar informações
adicionais, no caso, a data de validade.
Ainda, cabe destacar que os produtos possuem data de validade em seus rótulos,
o que permite ao consumidor verificar se o produto que está adquirindo está dentro
do prazo adequado para o seu consumo. Portanto, uma medida mais adequada para
garantir compra segura seria aumentar o destaque da data de validade nas embalagens
desses produtos.

82. Logística Reversa
Projeto de Lei n° 226/2015

Autor
Deputado Federal Rômulo Gouveia (PSD/PB).
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Ementa
Dá nova redação ao § 5º do Artigo 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para
obrigar os comerciantes e distribuidores a receber dos consumidores os produtos
sujeitos à logística reversa.
Tramitação
Protocolado em 06 de fevereiro de 2015, tramita, atualmente, na CDEICS da Câmara
dos Deputados, onde aguarda parecer do deputado Renato Molling (PP/RS).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
A Fecomércio-RS entende que o recolhimento desses produtos já é realidade em
grande parte dos estabelecimentos. A sua execução, no entanto, vem sendo implantada
através de acordos setoriais, os quais levam em consideração as particularidades de
cada ramo. O Projeto de Lei nº 226/2015 ignora a atual política de resíduos sólidos,
portanto, entendemos inapropriada a sua aprovação.
Ademais, as etapas para a implantação da logística reversa já estão definidas. A
morosidade na implantação não é consequência das empresas, mas sim do Poder
Público. Sua implantação não depende de aprovação de projeto de lei, mas sim
da existência de recurso financeiro para a sua execução. Destacamos que já existe
legislação que trata do tema, que é a Lei 12.305/2010.

83. Serviço Social da Saúde
Projeto de Lei nº 559/2015

Autor
Deputado Jorge Solla (PT/BA)
Ementa
Dispõe sobre a criação do Serviço Social da Saúde (Sess) e do Serviço Nacional de
Aprendizagem em Saúde (Senass).
Tramitação
Protocolado em 04 de março de 2015, tramita, atualmente, na CSSF da Câmara dos
Deputados, onde aguarda parecer do deputado Darcísio Perondi (PMDB/RS).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Há setenta anos, o Sesc e o Senac trabalham em prol da qualidade de vida de milhões
de brasileiros, tendo desenvolvido atividades voltadas para a saúde e o bem-estar dos
trabalhadores, de seus familiares e dos cidadãos em geral. Ao longo desse tempo,
construiu um patrimônio imaterial de valor inestimável, disponível a toda a sociedade.
Todavia, caso a proposição mencionada seja aprovada, parte das contribuições sociais
destinadas ao SESC e ao SENAC serão repassadas para custeio do SESS e SENASS.
A receita do Sesc e do Senac é proveniente da contribuição compulsória de todas as
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empresas comerciais e de serviços enquadradas nas diversas categorias econômicas
que compõem os grupos do plano sindical da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo, nela incluída a da Saúde.
Ainda, ressaltamos que o valor arrecadado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
não cobrem as despesas das entidades nos Estados dessas regiões. Para manter o
equilíbrio, principalmente no que se refere à qualidade dos serviços prestados aos
trabalhadores, o Sesc e o Senac adotam um sistema de redistribuição de recursos, no
qual os Estados que mais arrecadam subvencionam aqueles que pouco arrecadam.
A receita da contribuição compulsória da atividade econômica de Saúde não é
expressiva, em decorrência do número elevado de entidades filantrópicas que não
contribuem, e pelo significativo número de Cooperativas de Prestadores de Serviços
de Saúde. Assim, um atendimento eficiente aos trabalhadores da saúde apenas será
possível com uma estrutura hoje disponibilizada pelo Sesc e pelo Senac.
A existência de uma Confederação Nacional Patronal não significa que se tenha que
criar um Serviço Social ou de Formação Profissional próprio. Tanto assim que várias
confederações patronais foram criadas ao longo do tempo sem que se instituíssem
Serviços Sociais ou de Formação Profissional correspondente. Exemplo: a Confederação
Nacional de Comunicação e Publicidade e a Confederação das Instituições Financeiras
não criaram nenhum Serviço Social ou de Educação Profissional.
O Sess e o Senass não terão condições estruturais para continuar prestando os serviços
de alto nível atualmente oferecidos aos trabalhadores do segmento de Saúde pelo
Sesc e Senac. De imediato, milhares de funcionários do setor da saúde deixariam de
ser atendidos, só no Rio Grande do Sul seriam mais de setenta mil trabalhadores.

84. Localização dos Comércios de Agrotóxicos
Projeto de Lei da Câmara nº 10/2016 (PL 1805/2015)
Autor
Deputado Jerônimo Goergen (PP/RS)
Ementa
Dispõe sobre a localização dos depósitos dos estabelecimentos revendedores e/ou
distribuidores de agrotóxicos.
Tramitação
Protocolado em 08 de junho de 2015, tramita, atualmente, na CMA do Senado Federal,
onde aguarda designação de relator.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
A proposta busca trazer segurança jurídica ao setor, ao estabelecer um marco legal.
Prevê que a localização dos estabelecimentos revendedores e distribuidores de
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agrotóxicos deverá estar em consonância com o Plano Diretor do Município e demais
leis municipais.

85. Cobrança ECAD Serviços de Hospedagem
Projeto de Lei do Senado n° 60/2016
Autor
Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP)
Ementa
Altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para regular a utilização de obras
protegidas por direitos autorais em meios de hospedagem e prever a participação
dos usuários e suas entidades representativas no estabelecimento de preços pela
utilização de seus repertórios.
Tramitação
Protocolado em 01 de março de 2016, tramita, atualmente, na CCT do Senado Federal,
onde aguarda parecer do Senador Hélio José (PMDB/DF).

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
A cobrança pelo ECAD de retribuição autoral pelo uso de obras audiovisuais em quartos
de meios de hospedagens é ilícita, porquanto o Artigo 23 da Lei Geral do Turismo
suprimiu, após sua entrada em vigor, a obrigação imposta outrora pelo Artigo 68 da Lei
nº 9.610/1998, ou seja, a retribuição autoral somente é devida nas áreas comuns dos
empreendimentos e não no interior das unidades.
Em segundo lugar, verificamos que o cálculo para apuração da taxa de retribuição
autoral a ser cobrada dos meios de hospedagem está dissonante dos princípios
e regras estabelecidos na própria Lei Autoral, razão pela qual é imprescindível uma
análise, concomitante à da ilicitude da cobrança da taxa autoral, sobre a licitude dos
critérios adotados hodiernamente pelo ECAD.
Além disso, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem entendendo não ser devido o
pagamento da referida retribuição de obras artísticas disponibilizadas por meio de TV e
rádio por assinatura, sob pena de cobrança dúplice pelo mesmo fato gerador.
Por fim, entendemos que a proposição vai corrigir as distorções do sistema de cobrança
de direitos autorais em razão da disponibilização de televisores e rádios nos quartos de
hotéis, motéis, pousadas e similares.
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86. Funcionamento de Mercados nos Feriados
Projeto de Lei 4740/2016

Autor
Deputado Jovair Arantes (PTB/GO)
Ementa
Altera o Art. 10 da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso
semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos,
para autorizar que estabelecimentos de comércio supermercadista funcionem aos
domingos e feriados.
Tramitação
Protocolado em 15 de março de 2016, tramita, atualmente, na CTASP da Câmara dos
Deputados, onde está pronto para a pauta.

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
Hoje, é permitido aos estabelecimentos supermercadistas o funcionamento aos finais
de semana, no entanto, a abertura em feriados carece de acordo entre as entidades
sindicais representantes dos empregadores e trabalhadores. A referida proposição,
ao conceder, em caráter permanente, o funcionamento destes estabelecimentos,
contribui para fomentar o desenvolvimento do setor.
Ainda, cumpre destacar que, considerando a essencialidade do setor supermercadista,
o consumidor será parte favorecida pela aprovação da proposta, pois terá mais opções
de estabelecimentos para compras, além de maior opção de preços.
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SISTEMA FECOMÉRCIO-RS
Missão do Sistema Fecomércio-RS
Assegurar às empresas do setor terciário as melhores condições para gerar resultados
sustentáveis.
Visão Sistema Fecomércio-RS
Liderar as empresas do setor terciário com reconhecida influência no desenvolvimento
do Estado.
Bandeiras Defendidas pelo Sistema Fecomércio-RS
• Gestão pública eficiente e eficaz
Transparência, agilidade e responsabilidade.
• Racionalização dos tributos
Simplificação do sistema de arrecadação.
• Modernização na relação capital e trabalho
Fortalecimento das negociações coletivas e atualização da legislação trabalhista.
• Formalização e longevidade das empresas
Facilidade para abrir e fechar empresas e melhoria do ambiente de negócios.
• Educação de qualidade
Melhoria da qualidade da educação e fortalecimento da atuação do Senac e do Sesc.

DIRETORIA DO SISTEMA FECOMÉRCIO-RS
Presidente
Luiz Carlos Bohn
Vice-Presidentes
Luiz Antônio Baptistella – 1° Vice-Presidente
André Luiz Roncatto – Vice-Presidente Financeiro
Levino Luiz Crestani – Vice-Presidente Administrativo
Vice-Presidentes do grupo Comércio Atacadista: Zildo De Marchi e Julio Ricardo
Andriguetto Mottin;
Vice-Presidentes do grupo Comércio Varejista: Leonides Freddi e Paulo Roberto Diehl
Kruse;
Vice-Presidentes da categoria Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios: Ivo José
Zaffari e Gilberto José Cremonese;
Vice-Presidentes do grupo Agentes Autônomos do Comércio: Adair Umberto Mussoi
e Elvio Renato Ranzi
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Vice-Presidentes do grupo Turismo e Hospitalidade:
Manuel Suarez e Flávio José Gomes.
Vice-Presidentes
Ademir José da Costa, Alécio Lângaro Ughini, Arno Gleisner, Diogo Ferri Chamun, Edson
Luis da Cunha, Francisco José Franceschi, Ibrahim Mahmud, Itamar Tadeu Barboza da
Silva, Ivanir Antônio Gasparin, João Francisco Micelli Vieira, Joel Vieira Dadda, Leonardo
Ely Schreiner, Marcio Henrique Vincenti Aguilar, Moacyr Schukster, Nelson Lídio Nunes,
Ronaldo Netto Sielichow e Sadi João Donazzolo.
Diretoria
Walter Seewald – Diretor Financeiro
Jorge Ludwig Wagner – Diretor Administrativo
Antônio Trevisan, Carlos Cezar Schneider, Celso Canísio Muller, Cladir Olimpio Bono,
Daniel Amadio, Davi Treichel, Denério Rosales Neumann, Denis Pizzato, Dinah Knack,
Eduardo Luís Slomp, Eduardo Luiz Stangherlin, Eider Vieira Silveira, Elenir Luiz Bonetto,
Élio João Quatrin, Ernesto Alberto Kochhann, Gerson Nunes Lopes, Gilberto Aiolfi,
Gilmar Tadeu Bazanella, Giraldo João Sandri, Guido José Thiele, Isabel Cristina Vidal
Ineu, Jaucílio Lopes Domingues, João Antônio Harb Gobbo, Jose Nivaldo da Rosa,
Josemar Vendramin, Liones Oliveira Bitencourt, Luciano Stasiak Barbosa, Luiz Caldas
Milano, Luiz Carlos Dallepiane, Luiz Henrique Hartmann, Marcelo Francisco Chiodo,
Marice Fronchetti, Mauro Spode, Nerildo Garcia Lacerda, Olmar João Pletsch, Paulo
Roberto Kopschina, Remi Carlos Scheffler, Rogério Fonseca, Silério Käfer, Sueli Lurdes
Morandini Marini, Aldacir José Callegaro, Giancarlo Ferriche Fonseca, José Antônio
Belló e Lauri Kotz.
Diretoria Suplente
Daniel Schneider da Silva, Daniel Miguelito de Lima, Miguel Francisco Cieslik, Jarbas
Luff Knorr, Valdir Appelt, Elvio Morceli Palma, Carlos Alberto Graff, Carina Becker Köche,
Flávia Pérez Chaves, Jovino Antônio Demari, Erselino Achylles Zottis, Jamel Younes,
Marcelo Soares Reinaldo, Valdo Dutra Alves Nunes, Reinaldo Antonio Girardi, Gilda
Lúcia Zandoná, Leomar Rehbein, José Lúcio Faraco, Régis Luiz Feldmann, Vianei Cezar
Pasa, Nasser Mahmud Samhan, Eliane Hermes Rhoden, Francisco Amaral, Antônio
Manoel Borges Dutra, Luciano Francisco Herzog, Alberto Amaral Alfaro, Cezar Augusto
Gehm, Aldérico Zanettin, Celso Fontana, Sergio José Abreu Neves, Antônio Odil Gomes
de Castro, Jolar Paulo Spanenberg, Luiz Carlos Brum, Clori Bettin dos Santos, Marco
Aurélio Ferreira, Ramão Duarte de Sousa Pereira, Ary Costa de Souza, Henrique José
Gerhardt e Ricardo Pedro Klein.
Conselho Fiscal
Luiz Roque Schwertner, Milton Gomes Ribeiro e Nelson Keiber Faleiro.
Conselho Fiscal Suplente
Hildo Luiz Cossio e Susana Gladys Coward Fogliatto.
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