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Apresentação
A Agenda Legislativa 2020 da Federação do Comércio de Bens
e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul – Fecomércio-RS
– apresenta o posicionamento da entidade acerca das principais
proposições legislativas com impacto sobre o setor terciário
gaúcho em tramitação no início de 2020. Englobando propostas
em nível federal e estadual, a publicação tem como objetivo
atribuir o máximo de transparência à nossa relação com o Poder
Legislativo, além de dar amplo conhecimento aos empresários
do comércio sobre as matérias que são objeto dessa relação.
A análise, o posicionamento e o acompanhamento das
proposições legislativas estaduais e federais são resultado
de nossa compreensão de que o Poder Legislativo possui
importância fundamental para o desenvolvimento do Rio
Grande do Sul e do Brasil. Em um país onde as regras impostas
aos negócios são excessivas e sobrepostas, sua influência sobre
os resultados atingidos pelas empresas e, consequentemente,
pela economia como um todo, é muito grande. Desse modo, a
Fecomércio-RS entende que é imprescindível periodicamente
renovar, mediante os devidos debates, o arcabouço legal que
molda esses resultados.
O período propício a reformas pelo qual o País e o Estado vêm
passando atribui um caráter especial à Agenda Legislativa de
2020, que abrange muitos projetos ambiciosos, alterando regras
tradicionais que inibem o desenvolvimento econômico e social.
Os parlamentos têm demonstrado, neste início de legislatura,

coragem para aprovar proposições que, apesar de confrontarem
com interesses de grupos minoritários organizados, beneficiam
a sociedade como um todo. Nesse sentido, manifestamos,
através da ampla divulgação desta Agenda e de outras diversas
ações da Fecomércio-RS, apoio incondicional ao Congresso
Nacional e à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul
na condução das reformas necessárias para equilibrar os
orçamentos e elevar a produtividade e, com isso, o bem-estar
social de nossas economias.
Nesse contexto, é importante ressaltar que o trabalho da
Fecomércio-RS não se resume à busca de interesses empresariais
pontuais e específicos. De modo geral, os posicionamentos
encontrados na Agenda Legislativa da entidade têm como
objetivo tornar o País e o Estado lugares melhores para se
produzir e para se viver. O alcance desse objetivo passa,
principalmente, pela melhoria do ambiente de negócios, com
a simplificação das regras tributárias e trabalhistas e com o
incentivo ao empreendedorismo e à concorrência, por um setor
público financeiramente equilibrado para cumprir suas funções e
pela promoção da melhoria na educação e na qualidade de vida
dos indivíduos. Como mostra a evidência histórica, os países que
conseguiram atingir um nível elevado de renda e qualidade de
vida para seus cidadãos o fizeram trilhando esse caminho.

Luiz Carlos Bohn
Presidente do Sistema Fecomércio-RS
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PROPOSIÇÕES
LEGISLATIVAS
ESTADUAIS

1. Destinação de Recursos
das Privatizações
PL 249/2019
Ementa

Estabelece a destinação de parte dos recursos oriundos da alienação das
empresas CEEE, CRM e SULGÁS, de propriedade do Estado, para a restauração da trafegabilidade, conservação e/ou pavimentação das vias rodoviárias de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição e Justiça

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A Fecomércio-RS tem como uma de suas bandeiras a gestão pública eficiente e eficaz, tendo em vista o impacto que ela exerce sobre o setor
privado, elevando seu potencial de crescimento e de geração de renda.
Nesse sentido, sempre recomendamos uma racionalização no patrimônio
do governo gaúcho, incluindo a venda de uma parte relevante de seus
ativos.
A justificativa para essa recomendação está baseada em dois fatores bastante proeminentes. Em primeiro lugar, está o fato de que as empresas
estatais que compõem os ativos do setor público comprometem a produtividade da economia gaúcha, por atuarem, com desempenho insatisfatório, em setores com alto grau de abrangência, como o de energia. Em
segundo lugar, tão importante quanto, está o fato de que a maior parte
desses ativos possui rentabilidade inferior a outros ativos que poderiam
substituí-los ou aos custos financeiros das dívidas mantidas pelo setor
público para sustentá-los. Por esse motivo, sempre nos posicionamos,
também, acerca da destinação dos recursos provenientes das privatizações, que devem ser alocados em investimentos públicos de alto impacto
econômico e/ou amortização de dívida.
Nesse contexto, se encaixa o PL 249/2019, que, conforme sua ementa,
“estabelece a destinação de parte dos recursos oriundos da alienação
das empresas CEEE, CRM e SULGÁS, de propriedade do Estado, para
a restauração da trafegabilidade, conservação e/ou pavimentação das
vias rodoviárias de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul”.
O projeto, portanto, está alinhado a um posicionamento tradicional da
Fecomércio-RS, pois prevê a alocação de um percentual dos recursos em
infraestrutura de transporte rodoviário, cujo impacto econômico é muito
elevado, principalmente quando se leva em conta o baixíssimo nível de
investimento público do Rio Grande do Sul.
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proposições legislativas estaduais

2. Revogação de Subsídio
aos Ex-Governadores
PL 482/2015
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.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição e Justiça

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O Rio Grande do Sul passa por uma grave crise fiscal, que demanda ajustes e esforços de toda a sociedade. Além de corrigir regras que se aplicam à maioria dos servidores e que determinam grande parcela do déficit, o ajuste precisa, também, atacar privilégios injustificáveis. Mesmo
que consumam menor parte dos recursos, a correção desses privilégios é
necessária para legitimar as alterações que afetam categorias de servidores públicos mais numerosas, a exemplo de professores e policiais, com
salários inferiores ao de governador do estado.
Enquanto todos os servidores do Poder Executivo recebem salários atrasados, é difícil justificar a manutenção de um benefício por quatro anos
com o intuito de garantir a recolocação no mercado aos ex-governadores.
Os trabalhadores da iniciativa privada, quando demitidos, não contam
com a integralidade de seus salários por um período de quatro anos para
se recolocarem no mercado.
Precisamos, de forma urgente, aproximar as carreiras da iniciativa pública
e privada. A manutenção de tal regalia soa desrespeitosa com os cidadãos que pagam impostos elevados, mas não recebem tratamento adequado nos postos de saúde ou hospitais e estão sujeitos a matricular seus
filhos em escolas públicas com qualidade de ensino ruim.
Ainda, destacamos que a concessão de tal subsídio afronta o princípio
constitucional da simetria estrutural. Não há, em âmbito federal, a concessão de benefício similar para ex-presidentes.

proposições legislativas estaduais

13

3. Redução de Subsídio aos
Ex-Governadores
PL 157/2019
Ementa
Altera a Lei nº 7.285, de 23 de julho de 1979 e atualizações, que dispõe sobre a concessão de subsídios a ex-Governador e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição e Justiça

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
O Rio Grande do Sul passa por uma grave crise fiscal, que demanda ajustes e esforços de toda a sociedade. Além de corrigir regras que se aplicam à maioria dos servidores e que determinam grande parcela do déficit, o ajuste precisa, também, atacar privilégios injustificáveis. Mesmo
que consumam menor parte dos recursos, a correção desses privilégios é
necessária para legitimar as alterações que afetam categorias de servidores públicos mais numerosas, a exemplo de professores e policiais, com
salários inferiores ao de governador do estado.
Enquanto todos os servidores do Poder Executivo recebem salários atrasados, é difícil justificar a manutenção de um benefício por quatro anos
com o intuito de garantir a recolocação no mercado aos ex-governadores.
Os trabalhadores da iniciativa privada, quando demitidos, não contam
com a integralidade de seus salários por um período de quatro anos para
se recolocarem no mercado.
Precisamos, de forma urgente, aproximar as carreiras da iniciativa pública
e privada. A manutenção de tal regalia soa desrespeitosa com os cidadãos que pagam impostos elevados, mas não recebem tratamento adequado nos postos de saúde ou hospitais e estão sujeitos a matricular seus
filhos em escolas públicas com qualidade de ensino ruim.
Ainda, destacamos que a concessão de tal subsídio afronta o princípio
constitucional da simetria estrutural. Não há, em âmbito federal, a concessão de benefício similar para ex-presidentes.
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4. Entidades no Conselho
Consultivo do DETRAN
PL 163/2018
Ementa

Altera a Lei nº 10.847, de 20 de agosto de 1996, que cria o Departamento
Estadual de Trânsito – DETRAN/RS e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição e Justiça

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
O projeto amplia o número de membros no Conselho Consultivo do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). Com isso, assegura maior
participação a entidades da sociedade civil e qualifica o trabalho do DETRAN-RS.
A segurança no trânsito é um dos fatores de grande influência sobre a
qualidade de vida. No Rio Grande do Sul, em 2019, 962 pessoas morreram em acidentes em rodovias. Ao mesmo tempo, o bom funcionamento
dos serviços associados à formação e à habilitação de condutores e ao
comércio e ao registro de veículos é fundamental para garantir segurança
jurídica e celeridade aos processos relacionados ao trânsito, que acabam
impactando uma parcela grande da população.
Desse modo, a sociedade gaúcha pode perceber benefícios relevantes
com a qualificação do trabalho do DETRAN. Garantir maior abrangência
ao Conselho Consultivo do Departamento, principalmente no que diz respeito a membros do setor privado que participam ativamente da rotina
relacionada ao trânsito no Estado, aumenta o volume de contribuições,
agrega pontos de vista e, com isso, contribui muito nesse sentido.
Dentre as entidades incluídas no Conselho Consultivo, destacamos a importância da representação do Sindicato dos Centros de Formação de
Condutores do Estado do Rio Grande do Sul (SINDICFC/RS), do Sindicato
dos Centros de Remoção e Depósito de Veículos do Estado do Rio Grande do Sul (SINDCRD/RS) e da instituição do Sistema “S”, conveniada ao
DETRAN, de formação de mão de obra para o Sistema Estadual de Trânsito, já contempladas no texto do projeto. Além disso, como incremento,
avaliamos igualmente importante a inclusão do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio Grande do Sul (SINDILEI/RS), que também deve ser contemplada,
através de alteração no texto original da proposição.

proposições legislativas estaduais
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5. Monitoramento
Eletrônico em Escolas
PL 89/2015
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.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição e Justiça

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A proposição determina a obrigatoriedade de implantação de câmeras de
vídeo nas instituições de Educação Infantil privadas de período integral e
parcial, com o arquivo das imagens gravadas por esses equipamentos 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.
Reconhecemos a importância de tal matéria, pois objetiva aumentar o
nível de segurança para os alunos e seus pais ou acompanhantes. Não se
pode ignorar, no entanto, o fato de que uma norma desse tipo implicará
custos elevados, com reflexos sobre o valor das mensalidades, a todas as
instituições de ensino, independentemente de sua estrutura, porte, localização e público-alvo.
O monitoramento por câmeras e sua transmissão ao vivo pela internet,
atualmente, é uma opção das escolas, que escolhem pela instalação de
sistemas de segurança conforme suas necessidades e possibilidades,
utilizando essa ferramenta como um diferencial de qualidade no serviço
prestado. A proposição, ao generalizar essa opção como uma obrigatoriedade, deve inviabilizar economicamente o funcionamento de muitas
escolas cujos custos operacionais e, portanto, o valor das mensalidades
cobradas, são compatíveis com as condições financeiras das famílias de
seus alunos. Na prática, portanto, os mais prejudicados podem ser os alunos de famílias de baixa renda, para os quais esse investimento pode ser
caro demais.
Por outro lado, apesar das ponderações acima, consideramos um avanço
legislativo a aprovação do projeto, com alterações, como uma autorização para instalação de câmeras em escolas. Atualmente, muitos estabelecimentos de ensino que desejam oferecer esse diferencial de segurança
16
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aos pais de seus alunos vêm enfrentando custosos conflitos judiciais, em
virtude de partes que desejam proibi-los de fazê-lo. Dessa forma, com a
implantação facultativa de câmeras garantida por lei, se estabelece maior
grau de segurança jurídica às escolas, possibilitando a quem deseja utilizar um sistema de monitoramento e aos pais que preferem matricular
seus filhos nessas escolas que o façam sem restrições.

6. Publicidade de Bebibas
Alcóolicas
PL 142/2019
Ementa
Proíbe a exposição, a publicidade e a promoção de bebidas alcoólicas
e produtos fumageiros em estabelecimento comercial no raio de 500
(quinhentos) metros do estabelecimento educacional, no Estado do Rio
Grande do Sul e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição e Justiça

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Em primeiro lugar, embora louvável o intuito do projeto, há que se
ressaltar que fere os princípios constitucionais da livre-iniciativa e da
livre-concorrência em atividades econômicas, estabelecidos no Art. 170
da Constituição Federal. Além disso, frente à realidade de mercado e de
comportamento de consumo observada pela ótica privilegiada do setor
de comércio e serviços, a proposição parece ser ineficaz para atingir seus
próprios objetivos, além de provocar sérios desequilíbrios econômicos e
prejuízos a consumidores, transeuntes e habitantes de grande parte das
áreas urbanas do Estado.
Acreditamos que a melhor forma de atingir o objetivo almejado pela
proposição é através da educação, levando o tema às escolas e
conscientizando os estudantes acerca dos perigos relacionados ao
consumo excessivo de álcool, bem como dos riscos do tabagismo e do
alcoolismo. Proibir a exposição, publicidade e promoção de bebidas
alcóolicas em mercados, quando estas são consumidas no ambiente
familiar e em festas amplamente frequentadas por jovens, sendo que sua
venda já é proibida a menores de idade, não traz efeitos práticos positivos.
A restrição, por outro lado, afetará negativamente a maioria das pessoas,
proposições legislativas estaduais
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visto que existem estabelecimentos educacionais espalhados por todas
as áreas urbanas do Rio Grande do Sul. Assim, a aprovação do projeto
criaria diversas zonas com a restrição proposta e, portanto, de baixa
atratividade para a instalação de estabelecimentos comerciais, em
especial supermercados, mercados de bairro e mercearias. Isso traria
prejuízos não negligenciáveis às pessoas que habitam e circulam nessas
áreas, com a necessidade de realocação geográfica de estabelecimentos
comerciais (e seus custos decorrentes), bem como desequilíbrios de
preços e desvalorização imobiliária. Na prática, o projeto afastaria o
comércio e a urbanização do entorno das escolas, resultado contrário ao
seu objetivo de proteção aos jovens estudantes.
Por fim, não se pode deixar de considerar os exemplos históricos,
com intenções semelhantes, porém resultados indesejados, os quais
acabaram se revelando equívocos que não merecem ser reproduzidos.
Em 1920, os Estados Unidos instituíram a Lei Seca, proibindo a produção
e comercialização do álcool. Os argumentos utilizados pelos defensores
dessa lei eram similares aos apresentados neste projeto. O resultado,
como é amplamente conhecido, foi um fracasso total, pois a proibição
somente fortaleceu o contrabando e a produção clandestina. O
projeto reproduz, em escala menor, também a proibição, incentivando
o comércio informal perto de escolas, decorrente do afastamento de
estabelecimentos comerciais formalmente estabelecidos.

7. Código de Defesa do
Contribuinte
PLC 59/2019
Ementa

Institui o Código de Defesa do Contribuinte do Estado do Rio Grande do
Sul e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Segurança e Serviços Públicos

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A referida proposta tem por objetivo instituir o Código de Defesa do
Contribuinte no Estado do Rio Grande do Sul, a exemplo do que já foi
adotado por alguns estados, principalmente em São Paulo. São previstos
direitos, garantias e obrigações do contribuinte, bem como deveres
18
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e vedações da Administração Fazendária. Ainda, a proposição cria o
Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte - CODECON, órgão de
composição paritária entre representantes do Poder Público e entidades
empresariais e de classe, cujo principal objetivo é executar a política
estadual de proteção ao contribuinte.
A instituição de um Código de Contribuintes no Rio Grande do Sul e de
um Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte visa, especialmente,
trazer segurança jurídica para o fisco e para os contribuintes, buscando
uma tributação livre de arbitrariedades e que, de forma transparente,
assegure direitos e deveres mútuos. Além disso, o CODECON serviria
como um fórum de discussão entre a Administração Fiscal e o setor
privado, onde medidas tributárias poderiam ser avaliadas de forma prévia
à sua implementação. A aprovação deste projeto seria um marco no
Estado do Rio Grande do Sul, especialmente com a criação do Conselho
de Contribuintes, uma vez que teríamos um fórum de discussão e
aproximação entre os envolvidos na relação tributária.

8. Ajuste ICMS Substituição
Tributária
PL 293/2019
Ementa

Altera a Lei nº 8.820, de 27 de janeiro de 1989, que institui o Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição e Justiça

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A obrigatoriedade de apuração do ajuste de Substituição Tributária do
ICMS (ICMS-ST), implantado pela Secretaria da Fazenda do Estado do
Rio Grande do Sul em 2019, provocou muitos prejuízos às empresas e aos
consumidores gaúchos. Em um regime de tributação que deveria ser simplificado e definitivo, o ajuste criou uma obrigação desconhecida, de alta
complexidade e de impacto à carga tributária das empresas.
No final de 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela permis-
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são da restituição de ICMS para os contribuintes sujeitos à ST. O Estado
do Rio Grande do Sul, no entanto, ao regulamentar o ajuste da Substituição Tributária, foi além da decisão do STF, instituindo obrigatoriedade,
inclusive, para a complementação de ICMS.
A exigência, além de aumentar a carga tributária diretamente nos casos
de complementação, representa um custo de conformidade expressivo a
todas as empresas, que passam a ter que apurar, mercadoria por mercadoria, diferenciais de tributação. Para promover ajuste, além da excessiva
burocracia e complexidade de execução, que exige sistema específico, é
necessária a contratação de serviços especializados. Com isso, a medida
retira o sentido da Substituição Tributária e impacta negativamente até
mesmo as empresas que teriam direito à restituição, quando o custo de
apuração supera o valor a restituir.
O PL 293/2019 visa corrigir esse problema, por meio do fim da obrigatoriedade de complementação de ICMS-ST. Com isso, na prática, a maior
parte das empresas deixará de fazer a apuração e optará pelo retorno
à definitividade da ST, visto que não correrá o risco de, eventualmente,
produzir um passivo oculto na forma de ICMS a recolher.

9. Isenção do ICMS em Trocas
PL 162/2018
Ementa

Isenta de ICMS as operações de troca de mercadoria realizada em estabelecimentos de rede de franquias.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição e Justiça

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

Atualmente, a troca de produtos em lojas franqueadas gera prejuízos tributários para o empresário e, muitas vezes, é até vetada aos consumidores, tendo em vista que os estabelecimentos envolvidos em uma rede
de franquias possuem CNPJ’s diferentes. Nessas situações, uma troca de
mercadoria é considerada uma nova venda, pois é necessário o cancelamento da operação original e a realização de uma nova.
O ICMS é um tributo incidente sobre as vendas, tendo como parâmetro
o seu valor. Desse modo, quando uma troca é realizada em estabelecimento diverso, de uma mesma franquia, há o cancelamento da operação
20
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e a realização de uma nova venda. Atualmente, tanto o valor da venda
cancelada quanto o valor da nova venda compõem a base cálculo para
incidência do ICMS. O projeto pretende alterar essa realidade.
A legislação atual já é adequada aos casos em que a troca é realizada
no mesmo estabelecimento da compra original. Nessas situações, também há o cancelamento da venda original, porém, o ICMS incidente sobre ela se torna um crédito para compensar débitos do tributo. O projeto
pretende generalizar esse sistema de trocas e cancelamentos, independentemente de acontecer na mesma loja ou em loja diferente da mesma
franquia.
Consideramos, no entanto, relevante que o projeto não trate apenas de
franquias, mas atinja, também, outros estabelecimentos, como redes de
lojas que não são franquias, mas que enfrentam o mesmo problema por
possuírem diversos CNPJ’s. Assim, sugerimos alteração ao projeto, para
ampliar o número de empresas beneficiadas. Tal alteração compreende,
simplesmente, a troca da expressão “rede de franquia” por “rede franqueada, ou não” em seu Art. 1º.

10. Desconto de IPVA para
Empresas
PL 83/2015
Ementa

Altera a Lei nº 11.400, de 4 de dezembro de 1999, que institui desconto
no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA aos
contribuintes e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição e Justiça

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O projeto altera a Lei nº 11.400, de 4 de dezembro de 1999, para incluir as
pessoas jurídicas dentre as beneficiárias dos descontos ao IPVA. Além do
beneficio de redução da carga tributária às empresas beneficiadas, o projeto amplia os incentivos que contribuem para reduzir a violência no trânsito, com reflexos positivos sobre o sistema público de saúde. Na medida em
que a ausência de infrações de trânsito representar redução de tributação,
as empresas terão maior tendência a educar e disciplinar seus funcionários
em relação às normas de conduta na utilização de veículos da empresa.
proposições legislativas estaduais
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Por fim, a Fecomércio-RS faz, apenas, uma sugestão de eventual incremento ao texto do projeto. Nesse sentido, ele poderia já garantir, para que
não dependa de regulamento, que a retirada do benefício tributário, em
caso de infrações, seja aplicada exclusivamente à tributação do veículo que
gerou a infração, e não à totalidade da frota de veículos da empresa.

11. Piso Regional
PL 35/2020
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.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição e Justiça

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A instituição do piso gaúcho teve como motivação um contexto de salário mínimo depreciado e sem perspectivas de valorização, realidade muito
distante da atual. Entre 2001, primeiro ano de vigência do piso, e os dias
atuais, o salário mínimo nacional obteve ganhos reais muito expressivos.
Com isso, seu poder de compra aumentou e sua distância em relação aos
salários médios diminuiu em medida acentuada, considerada por muitos
analistas da economia brasileira, inclusive, excessiva e prejudicial ao bom
funcionamento do mercado de trabalho e ao controle inflacionário. Assim,
as razões que motivaram a existência de um piso salarial diferenciado para
o Rio Grande do Sul foram completamente extintas. Mesmo assim, ao longo dos anos, o piso regional passou por reajustes igualmente expressivos e
completamente descolados da realidade econômica gaúcha. Entre 2001 e
2019, enquanto a inflação acumulada (IPCA) foi de 216,0%, o piso foi reajustado em 719,3%, acumulando ganho real de 159,2%. Nesse mesmo período, o PIB gaúcho cresceu 40,3%.
O PL 35/2020, de autoria do Poder Executivo, propõe um reajuste de 4,5%
para o piso regional para 2020, com a justificativa única de “recomposição
ante os efeitos da inflação”. Nesse sentido, a proposta falha ao analisar o
ano de 2019 de forma isolada, o que torna sua justificativa completamen-
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te espúria. Como comprovam os dados, seja quando se considera todo o
período de vigência do piso, ou apenas os últimos anos, não existe nada a
ser recomposto, visto que o piso já aumentou muito mais do que a inflação.
Entre 2015 e 2019, por exemplo, enquanto o INPC aumentou 23,8%, o piso
regional foi reajustado em 42,5%.
Complementarmente, o governo menciona que, com a proposta, estaria
“preservando a competitividade do Estado em relação aos entes federados
com características socioeconômicas semelhantes ao Rio Grande do Sul”
e que “o ideal é que os reajustes do piso regional não se distanciem da realidade do mercado de trabalho, não se configurando como um diferencial
negativo de competitividade para o Estado”.
Sobre esse ponto, é necessário lembrar que, na grande maioria dos estados brasileiros (21, dos 26), o piso salarial vigente é o salário mínimo
nacional, ao qual o piso regional do Rio Grande do Sul estará 24% superior
em 2020, com a aprovação do PL 35/2020. Ademais, dos outros quatro
estados que possuem piso regional, são salientes os casos de São Paulo e Santa Catarina, que possuem pisos vigentes de R$ 1.163,55 e de R$
1.215,00 (já reajustado em 2020), respectivamente, valores consideravelmente inferiores ao nosso.
Mesmo se permanecer congelado em 2020, o piso regional gaúcho se
manteria 18,4% superior ao salário mínimo nacional. Os diferenciais de média salarial do setor privado ou de produtividade média do Rio Grande do
Sul em relação ao Brasil, entretanto, são de apenas 1,0% e 2,5%, respectivamente. Como mostra a análise fria dos dados, infelizmente, a histórica
distinção no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul em relação
à média nacional praticamente não existe mais, apesar de ainda permanecer no imaginário de muitos gaúchos.
É flagrante, portanto, o fato de que o reajuste proposto pelo projeto é incoerente com suas próprias justificativas. O piso salarial já é completamente distanciado da realidade do mercado de trabalho: qualquer mensuração
razoável, relacionada a diferenciais de produtividade, de salários médios ou
ao comportamento da inflação nos últimos anos, não guarda relação com o
valor atual do piso regional gaúcho.
Por fim, é interessante notar que, a despeito da política de sobrevalorização
do piso ter sido priorizada pelos governantes gaúchos ao longo das últimas
décadas, os resultados atingidos por ela foram muito diferentes dos apregoados por quem a defende. Entre todos os estados da Federação, o Rio Grande
do Sul é o penúltimo em crescimento econômico (período 2003-2017) e o antepenúltimo em geração de empregos formais (período 2001-2018). Mesmo
que não desempenhe o papel de determinante exclusivo desse desempenho,
o crescimento exagerado do piso acaba concentrando seus efeitos negativos
justamente sobre os trabalhadores de renda mais baixa e de menor grau de
escolaridade, para os quais os riscos da informalidade aumentam.
proposições legislativas estaduais
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12. Salas de Amamentação
PL 173/2015
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.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Plenário

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com Ressalvas

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 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.
Ainda que o estímulo à continuação do aleitamento materno seja um objetivo louvável, uma imposição desse tipo poderia ter efeitos colaterais
negativos, especialmente sobre a empregabilidade das mulheres, que historicamente já apresentam taxas de desocupação mais altas e remunerações mais baixas do que os homens. Para eliminar essa desigualdade, é
fundamental que a formulação de políticas públicas seja cuidadosa ao criar
diferenças nas obrigações contratuais trabalhistas, as quais, em demasia,
podem prejudicar a inserção das mulheres no mercado de trabalho.
O estabelecimento da obrigatoriedade a todas as empresas que contratam mulheres, independentemente de seu porte, teria um efeito não
negligenciável sobre seus custos. Em muitos casos, ainda, não haveria
sequer possibilidade de ser cumprida, em virtude de estrutura física limitada. Desse modo, a proposição acabaria atingindo um resultado diametralmente oposto ao seu objetivo, gerando incentivos para as empresas,
principalmente pequenas, não contratarem mulheres.
Por fim, ainda é fundamental considerar que a Constituição Federal (Art.
22, inc. I) determina que a competência para legislar sobre direito do trabalho é exclusiva da União. A matéria, em específico, está regulada pelo
Art. 389 da Consolidação das Leis do Trabalho (parágrafo primeiro), que
obriga as empresas que tenham mais de 30 mulheres trabalhando a oferecerem um "local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar
sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação".
Considerando esses argumentos, a Fecomércio-RS colaborou com a au-
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tora da proposição para a construção de uma proposta de substitutivo,
já apresentado e discutido em audiência pública. O novo texto retira a
obrigatoriedade e sugere, em seu lugar, a criação de um selo de reconhecimento a todas as empresas que, por sua livre-iniciativa, têm em sua
cultura a valorização do aleitamento materno.

13. Cota para Idosos
PL 142/2016
Ementa

Dispõe sobre o estabelecimento de percentual mínimo de trabalhadores
idosos nos quadros funcionais de empresas privadas do Estado do Rio
Grande do Sul.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição e Justiça

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

O projeto determina que as empresas privadas do Estado do Rio Grande
do Sul que tenham em seu quadro funcional 100 ou mais empregados
fiquem obrigadas a admitir, no mínimo, 2% (dois por cento) de idosos,
calculados sobre o total de funcionários. A Fecomércio-RS valoriza o objetivo de incentivar trabalhadores idosos a permanecerem no mercado
de trabalho, tendo em vista a constante ampliação da expectativa de vida
populacional, bem como o déficit previdenciário enfrentado pelos sistemas públicos. A criação de cotas de contratação para as empresas, contudo, não parece a melhor forma de atingi-lo.
Em primeiro lugar, é importante destacar que a Constituição Federal determina que a competência para legislar sobre direito do trabalho é exclusiva da União (Art. 22, inc. I). A Carta Magna também estabelece os
princípios básicos da isonomia e da não discriminação, proibindo, em específico, diferenças nos critérios de admissão de trabalhadores por motivo de sexo, idade, cor, e estado civil (Art. 7º, inciso XXX).
Além disso, no que diz respeito ao mérito, é fundamental lembrar que a
liberdade de contratação e de emprego é um aspecto fundamental para
garantir eficiência à economia, elevando os níveis salariais praticados pelas empresas. Com essa liberdade, as empresas tendem a contratar pessoas cujas características pessoais e profissionais se adaptem melhor às
atividades realizadas, sem preconceito de idade.
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Sobre isso, é interessante notar que, mesmo sem a existência de cotas
estabelecidas na Lei, existem variações sensíveis entre os segmentos econômicos no que diz respeito à participação de idosos. Utilizando o exemplo do Rio Grande do Sul, conforme os dados do Ministério do Trabalho,
os segmentos de atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e de
serviços para edifícios e atividades paisagísticas, por exemplo, possuem
valores de participação de trabalhadores com 65 anos ou mais de 5,5% e
3,7%, respectivamente, valores bastante superiores à cota prevista.
Da mesma forma, uma participação menor em outras atividades não
pode ser atribuída a preconceito no momento de contratação, mas sim
a características intrínsecas de segmentos em que boa parte das atividades exige mais força física. Generalizar, portanto, uma cota mínima de
participação de idosos nas empresas ignora peculiaridades desse tipo, o
que pode inviabilizar atividades, incentivar a informalidade, contratação
de “laranjas” para cumprir as cotas e, principalmente, forçar idosos a praticarem atividades indesejadas.

14. Cota para Negros e
Indígenas em Empresas
PL 31/2019
Ementa

Dispõe sobre a políticas de ações afirmativas destinadas a candidatos
autodeclarados negros e indígenas em vagas de trabalho ofertadas em
empresas privadas que recebam incentivos fiscais do Estado do Rio
Grande do Sul.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição e Justiça

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Constituição Federal define os valores sociais do trabalho como fundamentos da República, devendo o Estado promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação (Art. 3º). Igualmente, proíbe no ambiente de trabalho diferenças salariais no desempenho das funções e no critério de admissão
por motivo de sexo, idade, cor, e estado civil (Art. 7º, XXVI). Assim, a aprovação do projeto representaria a violação do sistema legal de proteção ao
mercado de trabalho e de garantia de igualdade entre trabalhadores.
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De outra parte, a Constituição Federal, estabelece em seu Art. 22, I,
como atribuição exclusiva da União legislar sobre matérias de direito do
trabalho. Logo, a proposição também significa invasão legislativa sobre
matéria trabalhista, cuja competência é exclusiva da União.
A organização empresarial e sua forma de funcionamento está regulada
no Código Comercial (Art. 81) e na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), com destaque para os Artigos 442 e 444, que consagram o princípio da livre-contratação de empregados. Igualmente, cabe ao empregador, segundo o disposto no Art. 2º da CLT, assumir todos os riscos de
sua atividade econômica, admitindo, assalariando e dirigindo a atividade.
Não pode o Estado, portanto, interferir na forma que a empresa conduzirá a formação de seu quadro de funcionários, obrigando a contratação
de pessoas por critérios não relacionados às exigências técnicas da atividade econômica desenvolvida pela empresa. Nesse sentido, é imperioso
lembrar, também, que essa determinação, ao estabelecer preconceitos
que limitam a alocação de trabalhadores conforme suas competências e
aptidões profissionais, tem reflexos sobre a produtividade das empresas,
reduzindo o potencial de remuneração de colaboradores, resultado oposto ao objetivo da proposição.

15. Conselho de Combate à
Informalidade
PL 15/2020
Ementa

Institui o Conselho Estadual de Combate à Informalidade – CECOI no
Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição e Justiça

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A instituição de um Conselho Estadual de Combate à Informalidade é
justificada pelos prejuízos e impactos que vêm sendo causados aos mais
variados setores da economia. O mercado ilegal é alimentado, especialmente, pela entrada de produtos através da extensa fronteira terrestre
brasileira, principalmente pelo Paraguai. A comercialização de produtos
pirateados, aliada ao contrabando e ao descaminho, formam a chamaproposições legislativas estaduais
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da economia subterrânea, que se configura por meio da sonegação de
impostos, evasão de contribuições previdenciárias e descumprimento de
normas trabalhistas.
Consequentemente, há prejuízos aos consumidores, que adquirem produtos sem garantia, podendo ser afetados inclusive em sua saúde. Esse comércio ainda atinge o mercado de trabalho, compromete a arrecadação
tributária e gera desequilíbrio concorrencial, impactando o comércio e a
indústria. No Rio Grande do Sul, somente em 2018, a perda de arrecadação
em ICMS por conta da economia subterrânea foi estimada em 5,7 bilhões.
A mitigação deste problema passa pelas esferas de atuação de diversas
autoridades distintas, com ações voltadas para educação, conscientização,
fiscalização e punição. Tal cenário demonstra a necessária e imprescindível integração de órgãos públicos e entidades privadas para a efetivação de
trabalhos conjuntos, que busquem reduzir esses impactos. Esse trabalho,
centralizado em um Conselho Estadual, ganharia muito em efetividade.
Cabe destacar, por fim, que Santa Catarina já possui Conselho semelhante, o Conselho Estadual de Combate à Pirataria (CECOP), o qual, desde
2009, desenvolve ações objetivando minimizar os impactos negativos da
pirataria no Estado, por meio de comissões especiais que trabalham focadas em diversos temas, como, por exemplo, a educação fiscal.

16. Estatuto da Micro e
Pequena Empresa
PLC 219/2017
Ementa

Institui, no âmbito da Administração Pública Estadual, o Estatuto Estadual da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição e Justiça

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

Mecanismos de promoção da competitividade de empresas de micro e
pequeno porte configuram um importante elemento para o bom funcionamento de economias de mercado. A eficiência do sistema produtivo,
28
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responsável pela elevação da renda de todos os cidadãos, depende da
garantia de ampla concorrência entre as empresas que o compõem. Em
um país como o Brasil, o nascimento de novos negócios e a sobrevivência
de empresas que trabalham com escala reduzida, pontos fundamentais
para garantir a concorrência, são frontalmente ameaçados pelos inúmeros empecilhos impostos à atividade empresarial.
Com intuito de instituir um Estatuto de âmbito estadual, o PLC 219/2017
utiliza como fonte principal a Lei Complementar nº 123/06, que estabeleceu, em 2006, o já tão consagrado Estatuto Nacional da Micro e Pequena
Empresa, que estimula os pequenos negócios. A norma federal estabelece que os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem o dever
de regulamentar, no âmbito de suas atribuições, as disposições nacionais que asseguram o tratamento diferenciado e favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, respaldado ainda pelo Art. 179 da
Constituição Federal.
Muitas dessas condições diferenciadas, contudo, dependem de iniciativas dos poderes locais, Estaduais e Municipais, para que os microempreendedores alcancem os objetivos previstos na Lei Complementar nº
123/2006. Nesse sentido, o PLC 219/2017 regula o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido que é assegurado às ME’s e EPP’s.
É importante esclarecer, adicionalmente, que, por prever uma redução
autorizativa, a proposição não atenta contra competência do Poder Executivo, não cria despesas não previstas na legislação orçamentária, e,
tampouco, invade matéria reservada à competência privativa da União,
pelos fundamentos acima expostos.
Diversos estados já implantaram a figura do Estatuto Estadual, tais como
Paraná (Lei Complementar nº 163/2013), Santa Catarina (Lei Complementar nº 631/2014), Minas Gerais (Lei nº 2.0826/2013) e Espírito Santo (Lei
nº 618/2012). Com a aprovação do projeto, portanto, o Rio Grande do
Sul avançaria nesse sentido, a fim de garantir o tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido às micro e pequenas empresas em âmbito estadual, elemento tão importante para a garantia de concorrência e, consequentemente, a promoção da eficiência da economia.
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17. Regulamentação da
Profissão de Leiloeiro
PL 416/2019
Ementa

Dispõe sobre o exercício do ofício de Leiloeiro Público Oficial.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição e Justiça

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A proposição objetiva garantir maior segurança jurídica à categoria de
leiloeiros, assegurando seus direitos e deveres. Complementando o Decreto Federal nº 21.981/1932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial,
estabelece regras gerais de conduta atinentes à profissão, bem como retira parte da discricionariedade da Junta Comercial (JUCIS-RS) em penalidades impostas, criando parâmetros objetivos para sua atuação.
Além disso, o projeto reafirma uma previsão Federal que dispõe acerca
do número de leiloeiros. A regra nacional fixa esse número em um leiloeiro para cada 100.000 habitantes, não sendo respeitada na maior parte
dos Estados onde não há legislação quanto à matéria.
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18. Reforma Fiscal
PEC 188/2019
Ementa

Altera Artigos 6º, 18, 20, 29-A, 37, 39, 48, 62, 68, 71, 74, 84, 163, 165, 166,
167, 168, 169, 184, 198, 208, 212, 213 e 239 da Constituição Federal e os Artigos 35, 107,109 e 111do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
acrescenta à Constituição Federal os Artigos 135-A, 163-A, 164-A, 167-A,
167-B, 168-A e 245-A; acrescenta ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias os Artigos 91-A, 115, 116 e 117; revoga dispositivos constitucionais e legais e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A tendência de déficit fiscal estrutural, causada pelo crescimento rápido
e automático de gastos obrigatórios e pelo engessamento orçamentário,
é um problema basilar da economia brasileira. Essa tendência estabelece
uma forte pressão sobre a carga tributária, sobre a dívida pública e, consequentemente, sobre a taxa básica de juros. Assim, contribui para reduzir o potencial de expansão econômica e de geração de renda do país.
A PEC 188/2019 (PEC do Pacto Federativo) faz parte de um pacote de
medidas (Plano Brasil Maior) que objetiva conferir maior flexibilidade ao
orçamento, garantir a sustentabilidade fiscal e promover a descentralização dos recursos. A proposta, em específico, além de estabelecer um regime emergencial, introduz um conjunto de princípios para a política fiscal, além de promover a descentralização dos recursos, sendo de extrema
importância para estados e municípios, que, atualmente, enfrentam grave
situação fiscal. A proposta flexibiliza muito a gestão orçamentária ao unificar os gastos mínimos em saúde e educação. Tal medida garantirá ao
gestor público aplicar os recursos de forma mais eficiente, considerando
as diferentes necessidades de cada região, impactando positivamente os
indicadores sociais. Ainda, a PEC confere maior reponsabilidade fiscal
aos gestores ao vedar o socorro por parte da União aos entes federados,
retirando estímulos à má-gestão.
A proposta também estabelece metas para a dívida pública, de modo a
garantir que esta seja sustentável. Além disso, iguala todos os poderes
(de forma proporcional) na obrigatoriedade de contenção de despesas
originada por descumprimento de metas fiscais.
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Outro ponto relevante é a extinção de estruturas administrativas municipais com menos de 5 mil habitantes e insuficiência de recursos próprios
para custear sua própria estrutura administrativa. Nas últimas décadas, o
Brasil registrou proliferação de novos municípios. Desde a década de 80,
foram criados mais de 1,5 mil novos municípios. Em sua maioria, são municípios com baixa densidade demográfica. Na prática, estes municípios,
diante da insuficiência de recursos próprios, dependem de transferências. Assim, recursos que poderiam ser alocados para o pagamento de
médicos, professores, entre outros, acabam sendo direcionados para o
pagamento dos salários de prefeitos, vereadores e demais cargos necessários à manutenção desta estrutura municipal.

19. Reforma Fiscal - Medidas
para Emergência Fiscal
PEC 186/2019
Ementa

Altera o texto permanente da Constituição e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O alto grau de engessamento orçamentário causa um problema sério em
todas as esferas de governo no Brasil. Principalmente em momentos de
crise econômica e de queda de receitas, os governos não conseguem,
nem que desejem, ajustar suas despesas à sua capacidade. Além disso, o
crescimento automático de gastos, obrigatório por lei, provoca, de forma
natural, uma tendência a situações de emergência fiscal, com sérios prejuízos ao funcionamento de serviços públicos básicos e dos quais a saída
é extremamente difícil sob as regras vigentes.
Para mitigar esse problema, a PEC 186/2019 (PEC Emergencial) prevê
medidas que poderão ser adotadas em situações de emergência fiscal, em todos os níveis de governo. A proposta permite a contenção de
gastos obrigatórios nestas situações, assegurando o equilíbrio fiscal de
proposições legislativas Federais
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longo prazo. Atualmente, com despesas obrigatoriamente indexadas e
crescentes, o governo federal enfrenta grande dificuldade para cumprir
a chamada “regra de ouro” (não tomar dívidas para arcar com despesas
correntes), enquanto diversos estados e municípios estão em situação falimentar, atrasando salários de servidores.
A proposta permite, portanto, a adoção de um regime emergencial nas
situações de descumprimento dessa regra (para o governo federal) e
sempre que a despesa corrente ultrapassar 95% da receita corrente (para
estados e municípios). No referido regime, são possibilitadas uma série
de medidas para a contenção das despesas obrigatórias, tais como suspensão de progressões de carreira de funcionários públicos, admissões,
elevação de despesas obrigatórias e redução de até 25% da jornada de
trabalho com redução de salário.

20. Reforma Fiscal - Fundos
Públicos
PEC 187/2019
Ementa
Institui reserva de lei complementar para criar fundos públicos e extingue aqueles que não forem ratificados até o final do segundo exercício
financeiro subsequente à promulgação desta Emenda Constitucional, e
dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A proposição, de autoria do Poder Executivo, institui reserva de lei complementar para criar fundos públicos e extingue aqueles que não forem
ratificados até o final do segundo exercício financeiro subsequente à
promulgação da Emenda Constitucional. A tendência de déficit fiscal estrutural, causada pelo crescimento rápido e automático de gastos obrigatórios e pelo engessamento orçamentário, é um problema basilar da
economia brasileira. Essa tendência estabelece uma forte pressão sobre
a carga tributária, sobre a dívida pública e, consequentemente, sobre a
taxa básica de juros. Assim, contribui para reduzir o potencial de expansão econômica e de geração de renda do país.
34
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A PEC 187/2019 (PEC da Revisão dos Fundos) faz parte de um pacote de
medidas (Plano Brasil Maior) que objetiva conferir maior flexibilidade ao
orçamento, garantir a sustentabilidade fiscal e promover a descentralização dos recursos. A proposta, em específico, extingue cerca de 250
fundos infraconstitucionais, liberando recursos represados e flexibilizando o orçamento, o que contribui para melhorar a situação fiscal dos
governos municipais, estaduais e da União. Os recursos atualmente
depositados nos fundos (valor estimado, em 2019, em R$ 220 bilhões)
serão destinados à amortização de dívida pública, reduzindo despesas com juros e, portanto, liberando mais recursos para alocação em
áreas de necessidade premente da população, como saúde, educação
e segurança. Além disso, parte das receitas desvinculadas poderá ser
destinada a projetos e programas voltados à erradicação da pobreza e
a investimentos em infraestrutura, também essenciais ao desenvolvimento econômico e social do país.

21. Reforma da Previdência
para Estados e Municípios
(PEC Paralela)
PEC 133/2019
Ementa

Permite que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotem em
seus regimes próprios de previdência social as mesmas regras aplicáveis
ao regime próprio da União; modifica renúncias previdenciárias; prevê
benefício da Seguridade Social à criança vivendo em situação de pobreza; e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

As evidências históricas acerca do sucesso econômico das nações mostram, sem deixar margem para interpretações, a importância que o equilíbrio de longo prazo das contas públicas possui para o desenvolvimento
social e econômico. No caso brasileiro, é sabido que o déficit previdenciário atual e, principalmente, atuarial, relativo às projeções financeiras
futuras, impede que esse equilíbrio seja atingido.
proposições legislativas Federais
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Diante do exposto, a Fecomércio-RS se posiciona favoravelmente à proposta da PEC Paralela, que estende aos estados e municípios as mesmas
regras aprovadas para a Previdência em âmbito federal. A proposta em
questão visa reduzir as aposentadorias precoces, principalmente, nos
estados que enfrentam grave crise fiscal. A aprovação de uma reforma
apenas em âmbito federal é uma medida incompleta, tendo em vista que
o principal fator determinante desta situação nos estados é a previdência.
Complementarmente, como a experiência das últimas décadas mostra,
estados em dificuldade fiscal acabam recorrendo ao auxílio da união, impactando, indireta e injustamente aqueles estados que realizaram esforços para manter seu sistema previdenciário e, consequentemente, sua
situação financeira equilibrados.

22. Estabilidade de Emprego
de Funcionários Públicos
PLS 116/2017
Ementa
Regulamenta o art. 41, § 1º, III, da Constituição Federal, para dispor sobre
a perda do cargo público por insuficiência de desempenho do servidor
público estável.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente ao Substitutivo

O projeto, aperfeiçoado pelo substitutivo do senador Lasier Martins, na
CCJ, regulamenta dispositivo já constante na Constituição Federal há
quase 20 anos, referente ao procedimento de avaliação periódica de desempenho para que os funcionários públicos garantam a estabilidade de
emprego. Tornar tal dispositivo aplicável e eficaz é uma condição necessária para melhorar a eficiência do setor público no provimento de serviços à população, algo tão ansiado pela população brasileira.
Educação, saúde, segurança, entre outros serviços, devem ter como foco
o cidadão, que depende de sua qualidade e que, como qualquer consumidor, quer pagar por isso o menor preço possível na forma de tributação.
As práticas de gestão adotadas pelas empresas de sucesso, que conseguem atingir tal objetivo, mostram que é inviável manter o foco de qualidade para o consumidor e, ao mesmo tempo, garantir o emprego de seus
36
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colaboradores sob qualquer desempenho ou circunstância. Isso aniquilaria qualquer busca de eficiência. Desse modo, a estabilidade de emprego sem avaliação de desempenho apenas privilegia um grupo pequeno
da sociedade brasileira, que já se encontra entre as camadas mais altas
de renda, em detrimento de dezenas de milhões de brasileiros, principalmente os mais pobres, que mais dependem dos serviços públicos.

23. Fim do Foro Privilegiado
por Prerrogativa de Função
PEC 333/2017
Ementa
Altera os arts. 5º, 37, 96, 102, 105, 108 e 125 da Constituição Federal para
extinguir o foro especial por prerrogativa de função no caso dos crimes
comuns, e revoga o inciso X do art. 29 e o § 1º do art. 53 da Constituição
Federal.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Plenário (PLEN) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

Segundo estudo da Consultoria Legislativa do Senado Federal, cerca de
55.000 autoridades atualmente têm direito ao foro privilegiado. O STF,
responsável por grande parte desses julgamentos, é incapaz de atender de forma adequada a todos os inquéritos e ações penais. Na prática,
diante da incapacidade de julgamento, o foro privilegiado, na maioria dos
casos, tem levado à impunidade dos cidadãos que ocupam tais funções.
Com isso, foram criadas 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.
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24. Reajuste de Contratos
com o Setor Público
PL 5100/2013
Ementa

Estabelece que a atualização financeira dos contratos de serviço passa
a ser obrigatória na data-base da categoria, devendo haver disposição
expressa nos termos assinados.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O projeto estabelece que a atualização financeira dos contratos de serviço de asseio e conservação possa ocorrer na data-base da categoria,
devendo haver disposição expressa nos termos assinados. O objetivo da
proposição é aumentar a eficiência na contratação de serviços de terceirização de mão de obra, por parte da Administração Pública, reduzindo
preços dos contratos, incertezas para as empresas e custos judiciais para
ambas as partes. Atualmente, essas contratações acabam sendo realizadas com sobrepreço, devido a uma peculiaridade que atinge esse serviço.
As empresas do segmento de asseio e conservação são intensivas em trabalho e, portanto, possuem a maior parcela dos seus custos atrelados aos
salários de seus colaboradores. Com isso, esses custos sofrem um impacto importante e de tamanho imprevisível na data em que ocorrem as convenções coletivas de trabalho das respectivas categorias. Esse período,
contudo, na maior parte dos casos, não coincide com o período padrão
em que é permitida a correção de preços de serviços contratados pela
Administração Pública, tipicamente de um ano após o início da contratação. Assim, as empresas, na hora de formar seus preços para ingressar na
concorrência, levam isso em conta e inserem essa incerteza de reajuste
em seus custos. A alteração da data de repactuação do contrato de prestação de serviços, portanto, garantirá menos incerteza na formação de
preços e, com isso, mais eficiência e redução de custos na contratação.
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25. Recursos para
os Serviços Sociais
Autônomos
PL 3866/2019
Ementa

Desonera a folha salarial pela alteração das alíquotas de arrecadação
das entidades do Sistema S.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A aprovação da proposta representaria grandes perdas à sociedade brasileira, que teria serviços direcionados à promoção da educação e à qualidade de vida subtraídos. Hoje, entidades como Sesc e Senac prestam
relevante serviço aos trabalhadores e seus familiares, que contam com
formação profissional de qualidade e serviços de saúde e lazer a custos
mais baixos e, em muitos casos, oferecidos gratuitamente.
É importante identificar que o arranjo atual de contribuições compulsórias das empresas para as entidades de serviço social autônomas funciona
como uma concessão de serviços públicos básicos, de educação e bem
-estar, do setor público para entidades privadas. Com isso, tais serviços
acabam sendo ofertados de maneira mais eficiente, a custos mais baixos
e com qualidade superior, em função dos critérios de gestão das entidades que os disponibilizam à população. Esses critérios se baseiam em metas e resultados, amplamente divulgados em seus sítios virtuais, além do
regime de contratações pela CLT e da transparência e controle financeiro
por parte dos tribunais de contas. Nesse quesito, cabe mencionar que, no
caso gaúcho, Sesc-RS e Senac-RS estão no patamar avançado do índice
de Avaliação de Gestão de Risco e Controles Internos (IARC), do Tribunal
de Contas da União, e que, em 2016, o Senac-RS se tornou a única instituição de educação do Brasil a receber o Prêmio Nacional da Qualidade,
pela excelência de gestão.
No que diz respeito à educação, uma comparação do Senac com os Institutos Federais (IFs), que possuem escopo de atuação semelhante, evidencia o diferencial de eficiência. A primeira instituição, com um quarto dos

proposições legislativas Federais

39

recursos da segunda, tem 78% de suas matrículas finalizadas por conclusão (os outros 22% são por evasão), contra um percentual de 46% dos IFs
no mesmo quesito.
Considerando apenas os dados do Rio Grande do Sul, no ano de 2019, a
título de exemplo, o Senac-RS recebeu mais de 192 mil alunos matriculados, sendo mais de 62 mil em cursos de formação inicial e continuada
e quase 17 mil em cursos técnicos. A entidade aplicou mais de R$ 65 milhões em gratuidades para seus alunos e, além disso, pesquisa realizada
com seus egressos apontou que 67,8% estavam inseridos no mercado
de trabalho.
O Sesc-RS, por sua vez, beneficiou, em 2019, mais de 7,5 milhões de
pessoas nas atividades de Educação, Saúde, Cultura, Lazer, Turismo,
Esporte e Assistência. Ao longo do ano, a entidade realizou no Estado
187 mil consultas, entre tratamentos odontológicos e exames clínicos, 12
mil atividades culturais, serviu 2,6 milhões de refeições e lanches, promoveu mais de 174 mil horas em atividades educativas, sendo prioridade
a atividade de educação infantil, e disponibilizou mais de 203 mil diárias
em sua rede hoteleira. Além disso, distribuiu mais de 1.700.000 kg de
alimentos, contribuindo com mais de R$ 10 milhões em economia para
as entidades filantrópicas atendidas pelo Programa Mesa Brasil Sesc.
Por fim, é necessário levar em conta que os serviços das entidades de
serviço social autônomas atendem fundamentalmente a pessoas de
baixa renda, que não teriam acesso a serviços de qualidade no que se
refere à educação, saúde, cultura e ao esporte, lazer. No Sesc-RS, por
exemplo, 86,3% do público usuário possui renda familiar igual ou inferior a três salários mínimos.

26. Serviço Social e de
Aprendizagem da Saúde
PL 559/2015
Ementa

Dispõe sobre a criação do Serviço Social da Saúde (Sess) e do Serviço
Nacional de Aprendizagem em Saúde (Senass).

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
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A proposição prevê uma cisão de Sesc e Senac, com a criação das entidades Sess e Senass. Nesse sentido, é importante lembrar que boa parte do
elevado grau de eficiência e eficácia dos serviços prestados pelas entidades do Sistema S é advindo de sua escala de operação. A concentração
de recursos, além de minimizar custos, facilita a prática de subsídios cruzados entre regiões e, principalmente, entre classes de renda. Essa prática garante a trabalhadores de municípios menores e mais pobres acesso
a serviços que nunca seriam ofertados por entidades de menor porte.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, há atendimento do Sesc-RS e do
Senac-RS em todos os municípios. Esse grande alcance territorial oportuniza acesso a serviços de educação, saúde, esporte, lazer e cultura em localidades em que o Estado não tem condições de prestar tal atendimento.
Além disso, há que se mencionar que 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 e empresas da saúde
apenas será possível com uma estrutura hoje disponibilizada pelo Sesc e
pelo Senac. 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 por Sesc e Senac. De imediato, milhares
de funcionários do setor da saúde deixariam de ser atendidos, sendo que,
apenas no Rio Grande do Sul, seriam mais de setenta mil trabalhadores.
Por fim, é imperioso lembrar que a existência de uma Confederação Nacional Patronal não é justificativa para a criação de um Serviço Social ou
de Formação Profissional próprio. Várias confederações patronais foram
criadas ao longo do tempo sem que se instituíssem Serviços Sociais ou de
Formação Profissional correspondente. Como exemplo, é possível citar a
Confederação Nacional de Comunicação e Publicidade e a Confederação das Instituições Financeiras.

27. Serviço Social e de
Aprendizagem da Educação
PL 10568/2018
Ementa

Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem da Educação- SENAED e do Serviço Social da Educação - SESED.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A proposição prevê uma cisão de Sesc e Senac, com a criação das entidades Senaed e Sesed. Nesse sentido, é importante lembrar que boa parte
do elevado grau de eficiência e eficácia dos serviços prestados pelas entidades do Sistema S é advindo de sua escala de operação. A concentração
de recursos, além de minimizar custos, facilita a prática de subsídios cruzados entre regiões e, principalmente, entre classes de renda. Essa prática garante a trabalhadores de municípios menores e mais pobres acesso
a serviços que nunca seriam ofertados por entidades de menor porte.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, há atendimento do Sesc-RS e do
Senac-RS em todos os municípios. Esse grande alcance territorial oportuniza acesso a serviços de educação, saúde, esporte, lazer e cultura em
localidades em que o Estado não tem condições de prestar tal atendimento.
Além disso, com a aprovação do projeto, os trabalhadores da atividade de
educação perderão acesso a uma ampla rede de serviços ofertados por Sesc
e Senac. Isso constitui um evidente retrocesso social, vedado pela Constituição Federal. Tratam-se de direitos que já atingiram alto nível de concretização na sociedade e que não podem ser retirados dos trabalhadores.
Por fim, ao criar novas entidades que serão, em tese, detentoras de contribuições compulsórias, o legislador não poderia ter vinculado o custeio
delas às contribuições ao Sesc e Senac, previstas no Art. 240 da Constituição Federal, uma vez que o dispositivo constitucional em questão veda
expressamente tal prática. Ao criar serviços sociais novos e definir sua
fonte de custeio, o Art. 6º, I, do PL 10568/2018 criou novo tributo, uma
vez que substituiu os antigos sujeitos ativos do tributo (Sesc/Senac) por
novas entidades, que passariam, segundo o projeto de lei, a receber os
recursos financeiros.

28. Serviço Social e de
Aprendizagem da TIC
PL 10762/2018
Ementa

Dispõe sobre a criação do Serviço Social e Serviço de Aprendizagem
da Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) para a promoção
social e aprendizagem de trabalhadores da categoria econômica, em
âmbito nacional.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A proposição prevê uma cisão de Sesc e Senac, com a criação de entidades de serviço social e de aprendizagem das atividades de tecnologia da
informação e comunicação (TIC). Nesse sentido, é importante lembrar
que boa parte do elevado grau de eficiência e eficácia dos serviços prestados pelas entidades do Sistema S é advindo de sua escala de operação.
A concentração de recursos, além de minimizar custos, facilita a prática de subsídios cruzados entre regiões e, principalmente, entre classes
de renda. Essa prática garante a trabalhadores de municípios menores e
mais pobres acesso a serviços que nunca seriam ofertados por entidades
de menor porte.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, há atendimento do Sesc-RS e do
Senac-RS em todos os municípios. Esse grande alcance territorial oportuniza acesso a serviços de educação, saúde, esporte, lazer e cultura em localidades em que o Estado não tem condições de prestar tal atendimento.
Se aprovada, a proposição irá determinar a perda de acesso por parte dos
trabalhadores das atividades de tecnologia da informação e comunicação
a uma ampla rede de serviços ofertados por Sesc e Senac. Nesse sentido,
é importante ressaltar que, na parte de aprendizagem, o Senac já oferta
diversos cursos de capacitação na área de TIC, em consonância com sua
importância econômica crescente.

29. Restrições à Oferta de
Crédito
PL 3515/2015
Ementa

Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor), e o art. 96 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor
e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Em primeiro lugar, não se pode deixar de saudar o intuito do projeto, relacionado à prevenção e ao tratamento de casos de superendividamento.
Julgamos importante impedir todas as formas de assédio na concessão
de crédito, especialmente a idosos e pessoas com baixa ou nenhuma instrução. Acreditamos, contudo, que a proposição, além de não atingir os
objetivos previstos, impacta negativamente a maior parte dos consumidores brasileiros.
Em que pese a repercussão natural de casos graves de superendividamento, os indicadores mostram que esse problema é limitado a um número relativamente pequeno de consumidores no Brasil, em boa parte
devido ao elevado e internacionalmente reconhecido nível de prudência
de seu sistema financeiro. Esses casos, além disso, costumam estar relacionados a uma repetição de comportamento, tendo entre seus principais
determinantes muito mais características psicológicas e educacionais
dos tomadores do que um eventual excesso de risco ignorado por uma
oferta em específico.
Não parece adequada a imposição de medidas genéricas, como faz o PL
3515/2015, que representam restrições relevantes à concessão de crédito de modo geral e prejudicam, inclusive, o próprio acesso à informação
necessária para que os consumidores avaliem condições e façam as melhores escolhas possíveis. Uma dessas medidas contida no projeto, em específico, é a proibição, a ofertantes de crédito, da publicidade mediante
o uso das expressões “sem juros”, “gratuito”, “sem acréscimo”, “taxa zero”
e outras de teor semelhante.
Ao restringir a comunicação das empresas, a aprovação da referida proposição traria como consequência um efeito diametralmente oposto ao
objetivo a que se propõe, que é o de esclarecer o consumidor. Em muitas
vendas realizadas pelo comércio, é oferecida a possibilidade de parcelamento do pagamento sem acréscimo no valor do bem ou serviço. Nesses
casos, o custo do crédito é assumido pelo vendedor. Esse custo, muitas
vezes, está, inclusive, diluído ao longo da cadeia de produção, visto que
os fornecedores do comércio também oferecem a possibilidade de parcelamento de mercadorias e insumos.
Essa é uma condição usual de oferta no comércio, justamente em virtude
dessa capacidade de diluir e absorver o custo de crédito, especialmente em momentos de juros baixos como o atual. Desse modo, expressões
como "parcelamento sem juros", "com taxa zero" e outras de teor semelhante comunicam ao consumidor a condição exata da sua compra: a escolha pelo pagamento parcelado implicará simples divisão do preço à vista pelo número de parcelas. Não existe outra forma mais clara e precisa de
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comunicar essa condição, que continuará sendo ofertada, visto que não
haverá alteração na estrutura de custos das empresas e nem nas características da demanda dos consumidores. A restrição prevista pelo projeto,
portanto, acabaria apenas por gerar uma necessidade para as empresas
criarem expressões diferentes, que confundiriam os consumidores sobre
algo que já é tradicionalmente utilizado, conhecido e entendido.
Outra medida que parece descabida é criação da obrigatoriedade, ao
ofertante, de consulta a bureaus de crédito como condição à concessão.
Isso representaria a contratação forçada de um serviço de terceiros, intervenção estatal nos negócios privados completamente incompatível
com o ordenamento constitucional brasileiro. Contratar esse serviço e
arcar com seus custos é de livre-escolha do ofertante, que o faz analisando a medida do risco de crédito que gostaria de absorver em comparação
com sua capacidade financeira para custear a contratação. Além disso,
no arcabouço de intervenções inoportunas do projeto, também é possível
citar o estabelecimento de um mínimo de dois dias para o prazo de validade de condições para uma oferta de crédito, elemento concorrencial
também de livre- escolha do ofertante.
Cabe lembrar que o crédito é um elemento fundamental à promoção de
bem-estar e crescimento econômico. Em um país como o Brasil, dezenas
de milhões de pessoas de baixa renda têm no crédito a única alternativa
para adquirir bens de consumo duráveis e imóveis para morar. Assim, é
primordial que as regras não criem um excesso de possibilidades e garantias para a quebra de contratos, incentivando inadimplência e reduzindo a
segurança para ofertantes. Isso teria por consequência o encarecimento
do crédito para toda a sociedade, incluindo a maioria da população de
baixa renda que o utiliza de modo saudável.

30. Anúncios sobre Taxa
de Juros
PLS 354/2018
Ementa

Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para proibir publicidade
de crédito mediante o uso das expressões “parcelamento sem juros”, “gratuito”, “sem acréscimo”, “com taxa zero” e outras de teor semelhante.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e
Defesa do Consumidor (CTFC) - Senado Federal
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Ao restringir a comunicação das empresas, a aprovação da proposição
traria como consequência um efeito diametralmente oposto ao objetivo
a que se propõe, que é o de esclarecer o consumidor. Nas vendas realizadas pelo comércio em que é oferecido o parcelamento do pagamento
sem acréscimo no valor do bem ou serviço, o custo do crédito, que de
fato sempre existirá, é assumido pelo vendedor. Esse custo, muitas vezes, está, inclusive, diluído ao longo da cadeia de produção, visto que
os fornecedores do comércio também oferecem a possibilidade de parcelamento de mercadorias e insumos. Essa é uma condição usual de
oferta no comércio, justamente em virtude dessa capacidade de diluir e
absorver o custo de crédito.
Desse modo, expressões como "parcelamento sem juros", "com taxa
zero" e outras de teor semelhante comunicam ao consumidor a condição exata da sua compra: a escolha pelo pagamento parcelado implicará a simples divisão do preço à vista pelo número de parcelas. Não
existe outra forma mais clara e precisa de comunicar essa condição, que
continuará sendo ofertada, independentemente da aprovação do projeto. A restrição prevista pelo projeto, portanto, acabaria apenas por gerar uma necessidade para as empresas criarem expressões diferentes,
que confundiriam os consumidores sobre algo que já é tradicionalmente
utilizado, conhecido e entendido por eles.

31. Anúncios sobre Riscos
de Endividamento
PLS 353/2018
Ementa

Altera a Lei nº 13.455, de 26 de junho de 2017, para regular a advertência
sobre os riscos para as finanças pessoais decorrentes do endividamento
por meio de cartão de crédito ou cheque especial.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Plenário (PLEN) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
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Ao tentar obrigar estabelecimentos do comércio a exibir advertências “de
forma clara e ostensiva” de qualquer tipo, a proposição invade suas competências e funções, interferindo em sua liberdade de formulação de seus
ambientes físicos e de comunicação visual. No caso dos riscos decorrentes
do endividamento, o comércio é o maior interessado em evitar excessos
por parte de seus clientes, tendo em vista que a provável inadimplência
destes também lhe causa prejuízos. O controle desse risco, contudo, é realizado da forma mais eficiente possível, qual seja, com a análise individual
dos consumidores e a avaliação de sua capacidade de pagamento.
Uma informação ostensiva, por sua vez, além de gerar custos às empresas, que acabariam repassados aos preços, poderia inibir a grande maioria de pessoas que fazem um bom uso dos instrumentos de crédito. Essa
utilização saudável desses instrumentos é o que permite, principalmente
às pessoas de baixa renda, consumirem bens e serviços que estão fora do
alcance de sua renda mensal, com reflexo positivo sobre seu bem-estar.
Por fim, cabe lembrar que as comparações internacionais mostram que
o nível de endividamento dos brasileiros não é elevado e que o acesso a
crédito no Brasil ainda é bastante restrito.

32. Prazo para Atualização de
Informações em Cadastros
PL 3996/2012
Ementa

Altera o § 3º do art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor), para tornar rápida a comunicação das correções de informações dos consumidores aos destinatários dos bancos de
dados e dos cadastros de consumidores.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

O projeto dispõe que comunicações de eventos aos bancos de dados de
cadastros dos consumidores deve ser feita em até dois dias. Atualmente,
o prazo praticado é de cinco dias, adequado à prática usual e funcional
para comércio, tendo em vista as características do setor.
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Os comerciantes são os principais interessados em informações corretas
sobre seus consumidores, pois estas são extremamente importantes para
concessão ou não de crédito. Dificuldades na obtenção de dados atualizados podem significar uma menor oferta de crédito e, consequentemente, redução de vendas.
Dentro deste contexto, as informações de crédito devem ser tratadas
com muito cuidado, para evitar prejuízo aos que oferecem crédito e aos
que solicitam. A diminuição do prazo pode comprometer a qualidade das
informações ofertadas no mercado, com riscos aos consumidores e fornecedores, visto que o volume de informações processadas diariamente
pelas empresas que detêm informações é extremamente grande. Assim,
o prazo de dois dias é impraticável para grande parte do comércio, principalmente nos casos de dívidas protestadas e pagas em cartório. Nesses
casos, o próprio recebimento, pelo comerciante, da informação de pagamento pode levar mais de dois dias.
Além disso, abordada por nove apensados ao PL 3996/2012 está a obrigatoriedade de o fornecedor informar ao consumidor, por escrito, o motivo
pelo qual o seu crédito foi negado. Apesar da intenção de beneficiar o
consumidor, tal obrigatoriedade também é impraticável, tendo em vista
o fato de que a negativa de crédito é resultante de análises estatísticas,
automáticas e informatizadas, que levam em conta múltiplos fatores de
caracterização da operação de crédito. Os sistemas tradicionais de análise compilam esses fatores, com pesos diversos, e exibem apenas um
resultado, de modo que o próprio operador do sistema não tem conhecimento sobre qual foi o fator preponderante para determinar a negativa de
concessão de crédito.
Ademais, não se pode deixar de mencionar as situações de constrangimento ao consumidor que poderiam ser causadas pela norma, efeito
contrário a seu objetivo. Por fim, mas não menos importante, há que se
ressaltar, também, que a obrigação de impressão de mais um documento
é completamente divergente da tendência regulatória recente de desburocratização dos negócios e de responsabilidade ambiental.

33. Prazo para Inclusão
em Cadastros
PLS 25/2018
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Ementa
Estabelece a obrigação de prévia comunicação, antes da inclusão de
nome ou dados do consumidor, em cadastros, fichas, registros e dados
pessoais e de consumo.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e
Defesa do Consumidor (CTFC) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A proposição estabelece a obrigação de prévia comunicação, antes da inclusão de nome ou dados do consumidor, em cadastros, fichas, registros
e dados pessoais e de consumo. De início, é importante destacar que o
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990) já estabelece,
em seu Art. 43, que o consumidor tem direito a acesso às informações
existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo
arquivados sobre ele. Com isso, a prática atual das empresas que formam
cadastros de consumidores, principalmente aqueles relacionados ao perfil de adimplência de crédito, já é de aguardar alguns dias, após concluir a
comunicação ao consumidor, para incluí-lo em qualquer cadastro.
O PLS 25/2018, entretanto, insere, no mesmo dispositivo legal, um prazo
de 15 dias úteis de antecedência para a comunicação do consumidor. Na
avaliação da Fecomércio-RS, contudo, um período deste tamanho representaria, na prática, a perda de sentido para a formação de cadastros.
Cabe lembrar que os cadastros de crédito, sejam positivos ou negativos,
servem justamente para permitir que a maioria dos consumidores, que
pagam suas contas em dia, possam ser identificados e, com isso, beneficiados com condições melhores de concessão de crédito.
Com a necessidade de cumprimento de um prazo que chega a quase 20
dias corridos para a inclusão de informações, a consulta ao cadastro acaba perdendo seu objetivo, visto que o mesmo não irá trazer informações
completas. Um consumidor que entra em inadimplência, por exemplo,
ainda teria a possibilidade de realizar compras durante semanas, mesmo
estando em tal situação. Uma imprecisão de dados desse tamanho nos
cadastros de crédito ameaça sua própria existência e, assim, todo o ganho gerado pelos mesmos na forma de redução de juros à grande maioria
dos consumidores.
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34. Exibição de Histórico de
Preços em Promoções (1)
PL 2849/2015
Ementa

Altera a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, para obrigar os
fornecedores a informar o histórico de preços dos produtos e serviços
ofertados em promoção.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Além de ferir princípios constitucionais, a proposta deverá gerar uma
obrigação de alto custo, sem cumprir seu objetivo. Em primeiro lugar, a
proposição desconsidera a realidade dos estabelecimentos comerciais.
A inclusão de histórico para todos os produtos em promoção é operacionalmente inviável em estabelecimentos comerciais de qualquer porte. A
quantidade de informações expostas para cada produto em promoção,
a necessidade de atualização diária dessas informações e as penalidades decorrentes do não cumprimento de tal obrigação atribuem custos
relevantes à oferta promocional de produtos e serviços. Com isso, a consequência natural da aprovação da proposta em questão deverá ser o repasse desses custos ao próprio consumidor e/ou a redução da quantidade de itens ofertados nessa condição.
Em segundo lugar, é preciso destacar que a oferta promocional de produtos e serviços não está relacionada a um histórico de preços, mas sim
aos custos no momento em que a venda é realizada. O que caracteriza
uma oferta promocional é a redução de margem de lucro com o objetivo
de vender quantidade maior, independentemente do histórico de preços
praticados, que varia conforme os custos de aquisição, despesas operacionais, remuneração do trabalho de colaboradores, investimentos e outras condições de mercado.
A título de exemplo, um supermercado pode ofertar um produto cujo custo de aquisição aumenta ao longo de um trimestre. Pode coincidir com
esse período, ainda, um aumento de remunerações salariais em virtude
do fechamento de uma negociação coletiva. Esses dois elementos somados tendem a provocar um histórico de preços ao consumidor crescente
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desse produto, mesmo que o estabelecimento não esteja aumentando
sua margem de lucro. O próprio aumento de preços pode provocar uma
queda de demanda e uma reação do estabelecimento comercial no sentido de reduzir suas margens, em uma oferta promocional para aumentar
as vendas. Nesse caso, a exibição de um histórico de preços crescentes
induziria o consumidor à conclusão equivocada de que a oferta promocional é falsa, o que não é verdade. Um exemplo típico são ofertas promocionais de eletroeletrônicos, cujo custo aumenta muito quando ocorre
elevação da taxa de câmbio, mas não se relaciona com a opção do lojista
de realizar uma oferta promocional desses produtos.
Por fim, não se pode deixar de pesar a clara interferência do Poder Público na estratégia comercial e no modelo de organização econômica das
empresas, caso a proposição seja aprovada. Com isso, a mesma fere o
princípio constitucional da livre-iniciativa.

35. Exibição de Histórico de
Preços em Promoções (2)
PL 29/2019
Ementa

Altera a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, para obrigar os fornecedores a informar o histórico dos últimos 90 (noventa) dias de preços
dos produtos e serviços ofertados em promoção.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Além de ferir princípios constitucionais, a proposta deverá gerar uma
obrigação de alto custo, sem cumprir seu objetivo. Em primeiro lugar, a
proposição desconsidera a realidade dos estabelecimentos comerciais.
A inclusão de histórico para todos os produtos em promoção é operacionalmente inviável em estabelecimentos comerciais de qualquer porte. A
quantidade de informações expostas para cada produto em promoção,
a necessidade de atualização diária dessas informações e as penalidades decorrentes do não cumprimento de tal obrigação atribuem custos
relevantes à oferta promocional de produtos e serviços. Com isso, a consequência natural da aprovação da proposta em questão deverá ser o repasse desses custos ao próprio consumidor e/ou a redução da quantidade de itens ofertados nessa condição.
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Em segundo lugar, é preciso destacar que a oferta promocional de produtos e serviços não está relacionada a um histórico de preços, mas sim
aos custos no momento em que a venda é realizada. O que caracteriza
uma oferta promocional é a redução de margem de lucro com o objetivo
de vender quantidade maior, independentemente do histórico de preços
praticados, que varia conforme os custos de aquisição, despesas operacionais, remuneração do trabalho de colaboradores, investimentos e outras condições de mercado.
A título de exemplo, um supermercado pode ofertar um produto cujo custo de aquisição aumenta ao longo de um trimestre. Pode coincidir com
esse período, ainda, um aumento de remunerações salariais em virtude
do fechamento de uma negociação coletiva. Esses dois elementos somados tendem a provocar um histórico de preços ao consumidor crescente
desse produto, mesmo que o estabelecimento não esteja aumentando
sua margem de lucro. O próprio aumento de preços pode provocar uma
queda de demanda e uma reação do estabelecimento comercial no sentido de reduzir suas margens, em uma oferta promocional para aumentar
as vendas. Nesse caso, a exibição de um histórico de preços crescentes
induziria o consumidor à conclusão equivocada de que a oferta promocional é falsa, o que não é verdade. Um exemplo típico são ofertas promocionais de eletroeletrônicos, cujo custo aumenta muito quando ocorre
elevação da taxa de câmbio, mas não se relaciona com a opção do lojista
de realizar uma oferta promocional desses produtos.
Por fim, não se pode deixar de pesar a clara interferência do Poder Público na estratégia comercial e no modelo de organização econômica das
empresas, caso a proposição seja aprovada. Com isso, a mesma fere o
princípio constitucional da livre-iniciativa.

36. Exibição de Histórico de
Preços em Promoções (3)
PL 1162/2019
Ementa

Altera a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, para determinar que
os fornecedores informem a média anterior de preços dos produtos e
serviços ofertados em promoção.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Além de ferir princípios constitucionais, a proposta deverá gerar uma
obrigação de alto custo, sem cumprir seu objetivo. Em primeiro lugar, a
proposição desconsidera a realidade dos estabelecimentos comerciais.
A inclusão de histórico para todos os produtos em promoção é operacionalmente inviável em estabelecimentos comerciais de qualquer porte. A
quantidade de informações expostas para cada produto em promoção,
a necessidade de atualização diária dessas informações e as penalidades decorrentes do não cumprimento de tal obrigação atribuem custos
relevantes à oferta promocional de produtos e serviços. Com isso, a consequência natural da aprovação da proposta em questão deverá ser o repasse desses custos ao próprio consumidor e/ou a redução da quantidade de itens ofertados nessa condição.
Em segundo lugar, é preciso destacar que a oferta promocional de produtos e serviços não está relacionada a um histórico de preços, mas sim
aos custos no momento em que a venda é realizada. O que caracteriza
uma oferta promocional é a redução de margem de lucro com o objetivo
de vender quantidade maior, independentemente do histórico de preços
praticados, que varia conforme os custos de aquisição, despesas operacionais, remuneração do trabalho de colaboradores, investimentos e outras condições de mercado.
A título de exemplo, um supermercado pode ofertar um produto cujo custo de aquisição aumenta ao longo de um trimestre. Pode coincidir com
esse período, ainda, um aumento de remunerações salariais em virtude
do fechamento de uma negociação coletiva. Esses dois elementos somados tendem a provocar um histórico de preços ao consumidor crescente
desse produto, mesmo que o estabelecimento não esteja aumentando
sua margem de lucro. O próprio aumento de preços pode provocar uma
queda de demanda e uma reação do estabelecimento comercial no sentido de reduzir suas margens, em uma oferta promocional para aumentar
as vendas. Nesse caso, a exibição de um histórico de preços crescentes
induziria o consumidor à conclusão equivocada de que a oferta promocional é falsa, o que não é verdade. Um exemplo típico são ofertas promocionais de eletroeletrônicos, cujo custo aumenta muito quando ocorre
elevação da taxa de câmbio, mas não se relaciona com a opção do lojista
de realizar uma oferta promocional desses produtos.
Por fim, não se pode deixar de pesar a clara interferência do Poder Público na estratégia comercial e no modelo de organização econômica das
empresas, caso a proposição seja aprovada. Com isso, a mesma fere o
princípio constitucional da livre-iniciativa.
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37. Informações sobre
Produtos
PL 91/2015
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.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Plenário (PLEN) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Em primeiro lugar, é importante notar uma divergência entre o texto da
proposição e sua ementa. Enquanto a última menciona a "inclusão da data
de vencimento do produto no seu respectivo código de barras", o texto
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".
A Fecomércio-RS diverge do projeto tendo em vista que, em qualquer
de suas determinações, sua aprovação implicaria elevados custos aos
estabelecimentos comerciais sem contrapartida em termos de bem-estar aos consumidores. Por um lado, a obrigatoriedade de incluir informações de data de validade no código de barras deveria ser atribuída à
indústria, visto que os códigos são impressos nos rótulos dos produtos.
Além disso, tal inclusão exigiria uma alteração da tecnologia atualmente empregada para a codificação de produtos no Brasil (EAN 13), exigindo, além da adaptação da indústria, a aquisição de novos sistemas e
equipamentos leitores por parte de todo o comércio brasileiro. Assim,
representaria um custo enorme, que acabaria sendo repassado aos preços dos produtos e prejudicaria os próprios consumidores, que, atualmente, já possuem acesso às datas de validade impressas nos rótulos.
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Por outro lado, a exposição da data de validade dos produtos juntamente
aos seus preços é, claramente, uma medida inaplicável. Datas de vencimento são informações específicas de cada exemplar de produto ofertado, daí a adequada exigência de sua impressão em seus respectivos
rótulos. Por outro lado, preços são informações referentes à totalidade de
exemplares de um mesmo produto e, por isso, geralmente são apresentados nas gôndolas. Obrigar a associação entre as duas informações seria
o retorno à época da etiquetagem individual de produtos, medida extremamente ineficiente em virtude de seu alto custo de operacionalização.

38. Preços em Braile
PL 1401/2019
Ementa

Altera a Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004, que “Dispõe sobre a
oferta e as formas de afixação de preços de produtos e serviços para o
consumidor”.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Embora louvável a iniciativa na busca de maior autonomia, reduzindo a
dependência dos deficientes visuais, consideramos que a proposta não
atenderá seu objetivo. A obrigação de discriminação dos preços em braile
é medida insuficiente para garantir ao deficiente visual compra segura,
uma vez que é comum em grande parte dos estabelecimentos, especialmente supermercados, que contam com grande número de consumidores, que estes acabem deslocando produtos das gôndolas. Assim, para
segurança efetiva, seria necessário que todos os produtos viessem da indústria com rotulagem em braile, realidade bastante distinta da atual, em
que poucos produtos contam com essa especificidade.
Por outro lado, caso aprovada, a proposta representará apenas acréscimo expressivo nos custos dos estabelecimentos comerciais, considerando o volume expressivo de etiquetas de preços que são fixadas e trocadas
diariamente. Esses custos se refletirão em produtos mais caros e, consequentemente, prejudicarão os consumidores, inclusive aqueles com alguma deficiência visual. Em que pese seu nobre objetivo, a medida, portanto, não parece a forma mais adequada de atingi-lo.
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39. Informações em Braile (1)
PLS 110/2018
Ementa

Altera a Lei nº 13.146, de 5 de julho de 2015, para dispor sobre a oferta de informações em formato acessível, inclusive mediante o uso do sistema Braille.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Plenário (PLEN) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A proposição estabelece obrigatoriedade de disponibilização de informações em braile por parte das empresas de comércio e serviços, de modo
genérico e extremamente abrangente, envolvendo bulas, prospectos,
textos, formulários, listas de produtos e serviços, preços, tarifas, e quaisquer outras informações. Em que pese o nobre intuito de aumentar a autonomia de pessoas com deficiência visual, a Fecomércio-RS avalia que
a aprovação da proposta não atingiria o objetivo esperado e, além disso,
seria prejudicial aos consumidores de forma geral, devido ao elevado custo de implementação.
Ao obrigar estabelecimentos a disponibilizarem toda a informação essencial em braile, o projeto impacta consideravelmente seus custos. Infelizmente, a impressão em braile é mais cara do que a impressão comum,
seja através de contratação de gráfica especializada, seja por meio de
aquisição de impressora específica, que, para muitos estabelecimentos
de pequeno porte, é inviável. Há que se considerar o volume expressivo
de etiquetas de preços que são fixadas e trocadas diariamente. O repasse
de todos esses custos aos preços atingiria todos os consumidores, inclusive os deficientes visuais. Além disso, há que se destacar que todos os
pequenos estabelecimentos, sem possibilidade de adquirir impressora de
braile, seriam alijados da possibilidade de vender produtos que são pesados na hora da aquisição.
Por fim, ressaltamos que, mesmo que fossem aceitos todos os impactos
em termos de custos, a proposta teria uma eficácia muito reduzida no
que diz respeito ao aumento de autonomia e bem-estar dos deficientes
visuais. No caso de etiquetas de preços em prateleiras, por exemplo, os
deslocamentos de produtos realizados pelos próprios consumidores entre locais de exposição acabaram induzindo a muitos erros no momento
de escolha dos produtos. Frente a tantos custos e aos benefícios muito
limitados, não é de se estranhar que uma regra deste tipo não é comum
mesmo em países de alta renda, que, em tese, teriam mais disponibilidade para adotar políticas de inclusão, independentemente de seu custo.
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40. Informações em Braile (2)
PL 11068/2018
Ementa

Estabelece que a oferta e a afixação de preços de bens e serviços para o
consumidor também deverá ser feita em braile.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A proposição estabelece obrigatoriedade de disponibilização de informações em braile por parte das empresas de comércio e serviços, de modo
genérico e extremamente abrangente, envolvendo bulas, prospectos,
textos, formulários, listas de produtos e serviços, preços, tarifas, e quaisquer outras informações. Em que pese o nobre intuito de aumentar a autonomia de pessoas com deficiência visual, a Fecomércio-RS avalia que
a aprovação da proposta não atingiria o objetivo esperado e, além disso,
seria prejudicial aos consumidores de forma geral, devido ao elevado custo de implementação.
Ao obrigar estabelecimentos a disponibilizarem toda a informação essencial em braile, o projeto impacta consideravelmente seus custos. Infelizmente, a impressão em braile é mais cara do que a impressão comum,
seja através de contratação de gráfica especializada, seja por meio de
aquisição de impressora específica, que, para muitos estabelecimentos
de pequeno porte, é inviável. Há que se considerar o volume expressivo
de etiquetas de preços que são fixadas e trocadas diariamente. O repasse
de todos esses custos aos preços atingiria todos os consumidores, inclusive os deficientes visuais. Além disso, há que se destacar que todos os
pequenos estabelecimentos, sem possibilidade de adquirir impressora de
braile, seriam alijados da possibilidade de vender produtos que são pesados na hora da aquisição.
Por fim, ressaltamos que, mesmo que fossem aceitos todos os impactos
em termos de custos, a proposta teria uma eficácia muito reduzida no
que diz respeito ao aumento de autonomia e bem-estar dos deficientes
visuais. No caso de etiquetas de preços em prateleiras, por exemplo, os
deslocamentos de produtos realizados pelos próprios consumidores entre locais de exposição acabaram induzindo a muitos erros no momento
de escolha dos produtos. Frente a tantos custos e aos benefícios muito
limitados, não é de se estranhar que uma regra deste tipo não é comum
mesmo em países de alta renda, que, em tese, teriam mais disponibilidade para adotar políticas de inclusão, independentemente de seu custo.
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41. Informações em Braile (3)
PL 1622/2019
Ementa

Altera a Lei nº 13.146, de 5 de julho de 2015, para dispor sobre a oferta de
informações em formato acessível, inclusive mediante o uso do sistema
Braille.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A proposição estabelece obrigatoriedade de disponibilização de informações em braile por parte das empresas de comércio e serviços, de modo
genérico e extremamente abrangente, envolvendo bulas, prospectos, textos, formulários, listas de produtos e serviços, preços, tarifas, e quaisquer
outras informações. Em que pese o nobre intuito de aumentar a autonomia de pessoas com deficiência visual, a Fecomércio-RS avalia que a aprovação da proposta não atingiria o objetivo esperado e, além disso, seria
prejudicial aos consumidores de forma geral, devido ao elevado custo de
implementação.
Ao obrigar estabelecimentos a disponibilizarem toda a informação essencial em braile, o projeto impacta consideravelmente seus custos. Infelizmente, a impressão em braile é mais cara do que a impressão comum,
seja através de contratação de gráfica especializada, seja por meio de
aquisição de impressora específica, que, para muitos estabelecimentos
de pequeno porte, é inviável. Há que se considerar o volume expressivo de
etiquetas de preços que são fixadas e trocadas diariamente. O repasse de
todos esses custos aos preços atingiria todos os consumidores, inclusive
os deficientes visuais. Além disso, há que se destacar que todos os pequenos estabelecimentos, sem possibilidade de adquirir impressora de braile,
seriam alijados da possibilidade de vender produtos que são pesados na
hora da aquisição.
Por fim, ressaltamos que, mesmo que fossem aceitos todos os impactos
em termos de custos, a proposta teria uma eficácia muito reduzida no
que diz respeito ao aumento de autonomia e bem-estar dos deficientes
visuais. No caso de etiquetas de preços em prateleiras, por exemplo, os
deslocamentos de produtos realizados pelos próprios consumidores entre
locais de exposição acabaram induzindo a muitos erros no momento de
escolha dos produtos. Frente a tantos custos e aos benefícios muito limitados, não é de se estranhar que uma regra deste tipo não é comum mesmo
em países de alta renda, que, em tese, teriam mais disponibilidade para
adotar políticas de inclusão, independentemente de seu custo.
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42. Discriminação de Tributos
PL 990/2019
Ementa

Inclui parágrafo único no Art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, para dispor que a oferta e apresentação de produtos ou serviços
devem incluir o seu preço sem o valor do imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços e dos demais tributos sobre eles incidentes.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e
Defesa do Consumidor (CTFC) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Embora louvável o intuito do projeto, de esclarecer os consumidores em
relação aos impostos incidentes sobre mercadorias e serviços, compreendemos que os custos decorrentes devem ser considerados. Atualmente,
as empresas já disponibilizam a informação dos tributos pagos, desagregados pela competência administrativa (federais, estaduais e municipais)
na nota fiscal. Colocar a mesma informação na prateleira gera um custo
muito maior do que o que seria agregado em termos de informação para
o consumidor. Esses custos serão repassados ao próprio consumidor, que
pagará mais caro pelos produtos.
Ainda, como os impostos são destinados ao Estado, deveria este ser responsável pela ampla divulgação de suas receitas, esclarecendo à população o percentual incidente sobre cada produto, e não transferir à inciativa
privada a obrigatoriedade dessas informações. Por fim, destacamos que
o projeto destoa do atual contexto, onde se discutem medidas de flexibilização e simplificação de regras, com o objetivo de redução de custos e
aumento de produtividade.

43. Contratação de
Intérprete de Libras
PL 2759/2019
Ementa

Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que "Institui a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)", para dispor sobre a obrigatoriedade de disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras, bem como a obrigatoriedade de colocação de
proposições legislativas Federais
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placas indicativas da existência desses profissionais nos locais que
especifica.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Embora louvável o objetivo de conceder melhores condições de atendimento aos deficientes auditivos, compreendemos que a redação, em sua
forma atual, não atingirá o objetivo desejado. Atualmente, todos os estabelecimentos que ofertam produtos expostos são obrigados a disponibilizar as informações necessárias ao consumidor de forma bastante clara
visualmente. São extremamente raros os casos em que um cliente necessita, sem outra alternativa, utilizar a comunicação por fala para completar
seu processo de compra. A popularização de tecnologias faz a maioria
dos estabelecimentos, atualmente, disponibilizarem em seus caixas de
pagamento telas que informam aos consumidores o preço a ser pago, em
adição ao cumprimento da obrigação de todas as informações relativas
aos preços dos produtos em prateleiras.
Além de agregar muito pouco ao bem-estar de consumidores deficientes
auditivos, não se pode deixar de levar em conta, por outro lado, os custos
decorrentes da obrigação de contratação de um intérprete, que recairiam
sobre os consumidores. Devido ao extenso horário de funcionamento, os
estabelecimentos comerciais teriam que contratar múltiplos funcionários, que passariam a maior parte do tempo ociosos. Essa ociosidade representaria custos que acabariam sendo repassados aos preços dos produtos, prejudicando todos os consumidores, inclusive para aqueles com
necessidades especiais, cuja proteção é pretendida pela proposição.

44. Definição de Desconto
para Produtos Próximos ao
Vencimento
PL 7847/2017
Ementa

Dispõe sobre a obrigatoriedade de gôndola específica para a exposição
à venda de produtos próximos do vencimento em autosserviços, mercearias, supermercados, hipermercados e estabelecimentos similares.
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Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Plenário (PLEN) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Fecomércio-RS entende que a proposta é inadequada. Entendemos
que a forma mais efetiva para diminuir as perdas em estabelecimento comerciais é o correto manejo dos estoques e a liberdade para a realização
de ofertas promocionais de produtos, já utilizados em larga escala pelo
comércio varejista. O maior interessado em diminuir os prejuízos é o próprio empresário, pois a redução das perdas representa incremento nos
seus ganhos financeiros.
Ao instituir obrigação de local específico e desconto de, no mínimo, 50%
para produtos que estiverem a menos de 30 dias do vencimento, o projeto, além de um intervencionismo descabido, gera grande ineficiência. O
valor de desconto concedido aos consumidores que comprarem produtos
próximos a data de validade deverá ser custeado pelo próprio consumidor, que passará a pagar preços maiores em outros produtos, pois tanto
os fornecedores quanto os comerciantes irão incorporar esse percentual
de desconto na hora de definir os preços.
Por fim, salientamos que o projeto, em sua simplicidade, ignora a realidade dos supermercados. Grande parte dos produtos à venda nesses
estabelecimentos tem prazo de validade inferior a 30 dias. Certamente,
a aprovação de tal medida traria grandes transtornos, com margem para
má-interpretação por parte de consumidores e, até mesmo, em muitos
casos, má-fé, com exigência de desconto em produtos perecíveis, cujo
prazo de validade é menor do que 30 dias.

45. Obrigatoriedade de
Gôndola Específica
PL 8565/2017
Ementa

Dispõe sobre a obrigatoriedade de gôndola específica para a exposição
à venda de alimentos para fins especiais em autosserviços, mercearias,
supermercados, hipermercados e estabelecimentos similares.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Embora o intuito do projeto seja o de garantir maior segurança aos consumidores, a Fecomércio-RS entende que a destinação de gôndola específica, além de interferir na livre-organização de produtos permitida ao
varejo, não cumpre tal objetivo. Com a circulação de pessoas, muitos produtos são abandonados pelos consumidores em locais distintos daqueles
em que foram disponibilizados originalmente.
Destinar, portanto, 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 consumidores que necessitam
de alimentação especial. Assim, compreendemos que a melhor forma de
esclarecer os consumidores é a inscrição no rótulo dos produtos de forma
bastante visível, exigência já apregoada aos fabricantes de alimentos.

46. Balanças em
Supermercados
PL 1653/2019
Ementa

Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor), para tornar obrigatória, nos estabelecimentos que comercializam no varejo produtos lacrados, a disponibilização, para uso dos
consumidores, de balanças para pesagem de mercadorias.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Em primeiro lugar, é imperioso destacar que é da indústria a reponsabilidade sobre a precisão do peso de produtos que já são adquiridos lacrados pelo comércio. Criar uma obrigação desse tipo para o comércio
irá apenas acarretar aumento de custos para as empresas do setor, que
acabarão repassados aos consumidores.
Mais importante do que isso, contudo, é a clara inaplicabilidade do projeto. Balanças para produtos lacrados precisariam ser calibradas conforme
o peso da embalagem de cada produto, para que o consumidor pudesse
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auferir, de fato, a precisão da informação acerca do peso dos mesmos.
Diante da infinidade de produtos e embalagens distintos ofertados pelo
comércio, a medida exigiria que fossem disponibilizadas inúmeras balanças de precisão, o que é flagrantemente inaplicável, considerando o custo
resultante e o espaço físico dos estabelecimentos.

47. Câmeras em Áreas de
Manipulação Alimentos
PL 7713/2017
Ementa

Obriga os estabelecimentos sujeitos a fiscalização sanitária a divulgar informações sobre a última fiscalização sanitária a que foram submetidos
e determina que os estabelecimentos que manipulam alimentos instalem
câmera de monitoramento na área de produção.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

O projeto determina que “os estabelecimentos de porte médio ou superior que produzam ou manipulem alimentos de forma manual deverão
manter câmeras de monitoramento em suas áreas de produção ou manuseio, com transmissão ao vivo nos sítios eletrônicos das empresas responsáveis” (Art. 4º). Além de não definir do que se trata o “porte médio
ou superior” para enquadramento das empresas, o projeto cria uma obrigação de alto custo para os estabelecimentos do comércio que realizam
manipulação de alimentos.
Supermercados que não fazem parte de grandes redes, espalhados por
todos os municípios do interior do Brasil, em sua maioria sequer possuem
um sítio eletrônico. A transmissão ao vivo pela internet de suas operações, devido à existência de uma pequena padaria ou açougue dentro do
estabelecimento, implicaria um custo elevado, que acabaria repassado
ao consumidor e ameaçando suas condições de competitividade.
Por fim, é importante ressaltar que o papel de fiscalização dos estabelecimentos que manipulam alimentos já é exercido de forma exaustiva
pelo poder público. São inúmeras as regras sanitárias que já devem ser
cumpridas por estabelecimentos desse tipo.
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48. Rastreamento de Vegetais
PDC 1104/2018
Ementa

Susta a INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA INC Nº 2, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2018, que trata da rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva de produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

Em que pese o objetivo de garantir a segurança alimentar, a Instrução
Normativa Conjunta nº 2, de 7 de fevereiro de 2018, desconsiderou a
realidade dos pequenos estabelecimentos comerciais. Além dos custos
financeiros decorrentes de adaptações necessárias para atender as exigências impostas, esta norma, já em vigor para uma série de vegetais,
não foi suficientemente debatida e divulgada. Empresários do setor, especialmente os micro e pequenos, que não possuem assessoria jurídica,
desconhecem tais obrigações, estando sujeitos, portanto, às penalidades
previstas em lei.
Compreendemos que as novas exigências se somam a uma série de outras regulamentações, que, com o objetivo de beneficiar o consumidor,
acabam por gerar efeito oposto. Além de prejudicar a atividade empreendedora, mediante aplicação de multas e demais penalidades, tais medidas acabam por encarecer de forma significativa alguns produtos, cujos
preços, em grande medida, são repassados ao consumidor final.

49. Embalagens Transparentes
PL 4831/2019
Ementa

Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, que "institui normas básicas sobre alimentos", para obrigar que a embalagem de alimento in natura ou fracionado seja feita de material transparente.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
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O intuito do projeto é coibir a prática de estabelecimentos que expõem
somente partes visualmente atrativas, ocultando partes deterioradas
ou não utilizáveis do produto. Embora meritório no intuito de conferir
maior garantia ao consumidor, compreendemos que a imposição de
embalagens transparentes traz prejuízos, tanto a empresários quanto
a consumidores.
Atualmente, muitos produtos necessitam embalagens com características específicas com o objetivo, inclusive, de garantir maior qualidade
ao consumidor. Exemplos seriam as carnes in natura, cujas bandejas, em
sua parte inferior, contam com absorvente de umidade, o que impossibilita ao consumidor visualizar o produto em sua integralidade. Ainda,
há uma gama de produtos frágeis, como frutas, que necessitam de invólucros específicos como forma de preservar sua qualidade. Assim, a
simples exigência de embalagem totalmente transparente ampliaria as
perdas nestes estabelecimentos, bem como aumentaria a probabilidade
de danos aos produtos adquiridos pelos consumidores.
Atender bem ao consumidor é fundamental à sobrevivência das empresas. Com o acirramento cada vez maior da competição, o consumidor
que se sente lesado, além de exercer o direito de solicitar a troca, deixa
rapidamente de consumir em qualquer estabelecimento. Assim, não é
interessante ao empresário a adoção de tal conduta. Entendemos que
aqueles que a praticam são exceção, não sendo justa e eficiente a instituição de nova exigência a todas as empresas. Na soma de todos os
efeitos, certamente as perdas superam em muito qualquer ganho isolado que a medida em questão poderia representar. Além disso, cabe
lembrar que esta seria uma clara intervenção que afrontaria o princípio
constitucional da livre iniciativa.

50. Sacolas Plásticas
PL 612/2007
Ementa

Dispõe sobre o uso de sacolas plásticas biodegradáveis para acondicionamento de produtos e mercadorias a serem utilizadas nos estabelecimentos comerciais em todo território nacional.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)
- Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
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O projeto, embora louvável no intuito de garantir a preservação do meio
ambiente, tem custos econômicos muito elevados. Atualmente, as empresas, em especial os supermercados, que utilizam sacolas plásticas em
maior quantidade, possuem dificuldade em implantar sacolas biodegradáveis. Por ser uma tecnologia ainda em desenvolvimento, seu custo de
produção é substancialmente maior do que o plástico petroquímico. Sua
implantação, portanto, obrigatoriamente, acarretará aumento nos custos
para o estabelecimento, os quais acabarão sendo repassados ao consumidor, na forma de preços mais elevados.
Ainda, a substituição em larga escala dos plásticos petroquímicos pelos
biodegradáveis pode acarretar elevação nos preços de commodities, tais
como milho, principal fonte de produção de plástico biodegradável nos
Estados Unidos. Essa reorientação de produtos destinados à alimentação
para a fabricação de plástico, devido ao aumento de preços, traz riscos à
segurança alimentar, especialmente das famílias mais carentes.
Desse modo, avaliamos que, antes de obrigar a utilização de plástico
100% biodegradável, é fundamental avançar no desenvolvimento de pesquisas que tornem sua produção mais barata, utilizando como fontes matérias-primas não alimentares, de forma a evitar prejuízos econômicos à
população. Ainda, a educação ambiental é instrumento importante para
reduzir os efeitos perversos ocasionados pelos produtos derivados de petróleo ao meio ambiente. É de extrema importância lembrar que não é a
produção de plástico petroquímico que contamina o meio ambiente, mas
sim o descarte inadequado deste.
Por fim, é importante destacar que muitos estabelecimentos já adotam
políticas para a redução de consumo de plástico, como sacolas de pano
reutilizáveis. Com a conscientização para a importância de seu uso, o
mesmo tem sido crescente.

51. Carrinhos de Compra
Adaptados
PL 485/2019
Ementa

Acrescenta parágrafo único ao Art. 12-A da Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que "estabelece normas gerais e critérios básicos para
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, e dá outras providências", para fins de disciplinar obrigatoriedade de disponibilização de carrinhos de compra em
supermercados adaptáveis para utilização de crianças com deficiência ou
com mobilidade reduzida."
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Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Embora seja louvável objetivo da proposta, de garantir melhor acessibilidade aos portadores de deficiência, entendemos que o percentual proposto, de até 5%, é demasiadamente elevado. Conforme Pesquisa Nacional da Saúde, divulgada pelo IBGE, o percentual de indivíduos em cadeira
de rodas, no Brasil, é de apenas 2,5%.
A aprovação de exigência de até 5% dos carrinhos adaptados, além de
ferir o princípio constitucional da livre-iniciativa, gera grande ineficiência
aos estabelecimentos, que terão parcela expressiva de carrinhos subutilizados. Os prejuízos, caso o projeto venha a ser aprovado, serão ainda maiores para os estabelecimentos comercias menores, que não terão condições financeiras de efetuar tais mudanças. No fim das contas,
o desperdício de recursos com a manutenção de carrinhos de compra
ociosos terminará sendo repassado ao preço dos produtos e custeado
por todos os consumidores em conjunto.
Ainda, lembramos que é de interesse do empresário o bom atendimento
ao cliente, com vistas a garantir sua fidelização. A grande maioria dos
centros comerciais que possui condições já disponibiliza suporte aos portadores de deficiência física.

52. Obrigatoriedade de
Disponibilização do
Estatuto do Idoso
PL 34/2015
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.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
A Fecomércio-RS avalia que o projeto representa mais uma obrigação às
empresas, sem, contudo, garantir benefício à população idosa. A disseminação da internet e de aparelhos smartphones permite a consulta instantânea do Estatuto do Idoso, sendo um custo desnecessário a disponibilização física de exemplar nos estabelecimentos mencionados.
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. Na prática, os estabelecimentos comerciais brasileiros, em conjunto, adquiriram
milhões de cópias da referida norma, as quais permanecem ociosas nas
lojas, tendo em vista os consumidores não a consultarem no momento
em que as visitam. Caso haja obrigatoriedade de disponibilizar o Estatuto
do Idoso, é mais do que razoável supor que esse desperdício de recursos
ocorra com intensidade ainda maior, visto que atenderia apenas uma parcela do público consumidor.

53. Informação sobre
Entrada de Animais
Domésticos
PL 2103/2019
Ementa

Obriga a fixação de placas ou adesivos, nas entradas das instituições
públicas e dos estabelecimentos comerciais, com orientação sobre a
entrada e a permanência de animais domésticos.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Atualmente, os estabelecimentos comerciais estão sujeitos a série de regulamentações que obrigam a fixação de placas e cartazes com informações das mais diversas, sujeitos a penalidades previstas em Lei em casos
de descumprimento. A exigência de cartaz informando a existência de
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exemplar do Código de Defesa do Consumidor e a exibição de alvará do
Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI), são apenas alguns exemplos. Caso aprovado, o projeto representará mais uma obrigação a ser
cumprida pelas empresas.
A Fecomércio-RS entende que a fixação de placa ou adesivo com informação sobre a entrada de animal doméstico não deve ser uma obrigação
legal, pois faz parte da estratégia comercial de cada empresa. É de interesse de muitas empresas o bom atendimento da parcela expressiva da
população que possui animais domésticos. Há de se respeitar, no entanto,
o perfil de cada atividade, bem como os demais clientes. Existe, também,
uma quantidade grande de pessoas que não se sentem à vontade em realizar suas compras em ambiente onde circulam animais. Além disso, há
uma série de atividades do varejo que trabalham com produtos frágeis,
expostos em prateleiras e com corredores estreitos. O projeto, ao obrigar
a fixação desta informação, poderá gerar prejuízos ao empresário, que,
a depender da escolha (pela entrada ou proibição de animais), poderá
desagradar a um ou outro grupo.
Desse modo, consideramos que deve imperar o bom senso, competindo
a cada estabelecimento definir a regra de entrada, bem como o desejo de
expor essa regra em uma placa ou cartaz em sua loja. Não é papel do Estado intervir neste tipo de decisão empresarial. Atualmente, por exemplo,
muitos estabelecimentos comerciais fixam adesivo informando a existência de wi-fi. Essa fixação não decorre de uma exigência legal, mas sim
da identificação de que os clientes preferem frequentar ambientes com
acesso à internet. É, portanto, uma estratégia comercial para atração dos
clientes. Igualmente deve ocorrer na questão dos animais domésticos. Se
identificar que parcela expressiva de seus clientes têm interesse em acessar sua loja acompanhados de seus animais de estimação, o empresário
se manifestará favoravelmente à entrada dos animais.
Por fim, é importante destacar que a fixação da placa pela admissibilidade da entrada de animais, em caso de algum acidente relacionado a esse
animal, como uma mordida, aumentará a responsabilidade civil deste estabelecimento em relação ao acidente, considerando que a existência do
aviso poderá ser usado como anuência do risco para eventual processo.
Assim, a responsabilidade também recairia sobre o estabelecimento que,
explicitamente, autorizou a entrada do animal. Com isso, mesmo para os
estabelecimentos que aceitam a entrada de animais, é importante que
seja mantida a opção de explicitar, ou não, um aviso nesse sentido.

proposições legislativas Federais

69

54. Dano Moral por
Inadequação de Produtos
PL 9339/2017
Ementa

Incluir o § 1º ao art. 23 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção dos consumidores e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Fecomércio-RS considera o intuito da matéria, de garantir maior segurança alimentar aos consumidores, louvável. No entanto, compreendemos que a caracterização de dano moral, neste caso, é exacerbante e não
cumpre o objetivo desejado. Os produtos alimentares passam, ao longo
da cadeia, desde a sua produção até a comercialização, por processos
de controle de qualidade, sujeitos à fiscalização de diversos órgãos. O
descumprimento das regras de qualidade acarreta penalidades a estas
empresas, as quais são regularmente fiscalizadas.
Ainda, é importante destacar que a simples presença de corpo estranho
em produtos, em muitos dos casos, decorre do transporte e armazenamento inadequado por parte dos consumidores. Como há grande dificuldade em provar se o corpo estranho estava, de fato, no produto antes
mesmo da venda ou se este foi colocado posteriormente, a caracterização de dano moral sem a ingestão irá aumentar muito o ingresso de processos, pois provocará incentivos a muitos consumidores para ações de
má-fé com o intuito de ganhos financeiros.
Por fim, há que se lembrar que é de suma importância para os empresários que o consumidor seja atendido da melhor forma possível, como
forma de garantir a boa reputação e, por conseguinte, vendas futuras.
Isso é especialmente verdadeiro no segmento de gêneros alimentícios,
onde a recorrência de compra é fundamental para as empresas. Assim,
nos casos em que o produto vendido está em desacordo com as normas,
as empresas já costumam se responsabilizar pelo ressarcimento, através
de entendimento firmado junto ao consumidor.
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55. Revista de Compras
PL 3210/2019
Ementa

Veda a conferência de produtos em supermercados após a realização do
pagamento pelo consumidor.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Os estabelecimentos comerciais, especialmente supermercados, por
conta de seu tamanho, têm dificuldade em efetuar controle efetivo de
suas mercadorias. Conforme a Associação Brasileira de Supermercados
(ABRAS), dentre as perdas identificadas nestes estabelecimentos, aproximadamente um quarto (26,9%) são de furtos. Essa parcela expressiva de
perda decorre porque os produtos furtados, em sua maioria, são de alto
valor agregado, alvo preferencial dos ladrões.
Assim, permitir aos estabelecimentos a possibilidade da conferência
após a realização do pagamento pelo consumidor é um instrumento de
prevenção à ocorrência destes crimes. A grande maioria acaba não sendo
revistada, mas a simples existência desta possibilidade já inibe grande parte destas ações. Muitos estabelecimentos utilizam detectores na
saída para os produtos de maior valor. Aprovar este projeto impediria a
conferência destes consumidores, inutilizando estes instrumentos.
Compreendemos o objetivo da proposta, de evitar constrangimentos
com a conferência das compras. No entanto, não podemos negligenciar a realidade. As estatísticas relativas ao setor mostram números
expressivos, que recomendam a manutenção da possibilidade de conferência de compras.
Por fim, há que se destacar que a aprovação do projeto, na tentativa
de proteger o consumidor, deverá, na prática, produzir efeito contrário. O risco de aumento do volume de furtos impactará os custos dos
estabelecimentos comerciais, o que acabará tendo reflexo sobre os
preços dos produtos ofertados.
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56. Fracionamento de
Medicamentos (1)
PL 491/2015
Ementa

Acresce o Art. 8º-A à Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos,
insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências", estabelecendo a dispensação fracionada de medicamento.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A venda fracionada obrigatória de medicamentos, além de representar
ingerência na estratégia comercial das empresas, transfere às farmácias
e drogarias responsabilidade decorrente de eventuais perdas de características do produto, bem como responsabilidades que advenham de
consumo incorreto por parte do consumidor. Atualmente, as embalagens
contam com uma série de informações, em especial a bula e a data de
validade, que orientam o consumidor acerca dos eventuais riscos decorrentes de seu consumo. O fracionamento dos medicamentos poderá
comprometer essa segurança.
Assim, como alternativa, compreendemos que as alterações visando
maior economia ao consumidor devam ser realizadas na indústria responsável pela produção destes medicamentos, as quais deverão ofertar embalagens com quantidades variadas. Somente desse modo será possível
garantir ao consumidor as informações necessárias, reduzindo, significativamente, os riscos decorrentes de uso inadequado.
O varejo de medicamentos, composto em grande parte por pequenas farmácias locais, lida com milhares de itens distintos em espaços pequenos.
Obrigar a abertura de caixas, fracionamento, impressão na hora de uma
bula ou a manutenção de um estoque de bulas para todos os itens vendidos não é uma medida adequada às características peculiares do setor.
Tal obrigação implicaria aumento relevante de custos (e, consequentemente, de preços) e riscos grandes de erros, ambas consequências prejudiciais ao consumidor e contrárias ao objetivo do projeto em questão.

72

proposições legislativas Federais

57. Fracionamento de
Medicamentos (2)
PLS 98/2017
Ementa

Altera a Lei 5.991/73 torna obrigatório o fracionamento de medicamentos na forma que estabelece.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e
Defesa do Consumidor (CTFC) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A venda fracionada obrigatória de medicamentos, além de representar
ingerência na estratégia comercial das empresas, transfere às farmácias
e drogarias responsabilidade decorrente de eventuais perdas de características do produto, bem como responsabilidades que advenham de
consumo incorreto por parte do consumidor. Atualmente, as embalagens
contam com uma série de informações, em especial a bula e a data de
validade, que orientam o consumidor acerca dos eventuais riscos decorrentes de seu consumo. O fracionamento dos medicamentos poderá
comprometer sensivelmente esta segurança.
Nesse ponto, ressaltamos que a simples medida de inclusão entre as obrigações do comércio o processo de impressão e entrega ao consumidor
de uma cópia da bula, como consta em substitutivo outrora proposto à
Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, não consiste em medida eficiente e eficaz, além de
não contemplar a indispensável informação acerca da data de validade
dos medicamentos. O varejo de medicamentos, composto em grande
parte por pequenas farmácias locais, lida com milhares de itens distintos
em espaços pequenos. Obrigar a abertura de caixas, fracionamento, impressão na hora de uma bula ou a manutenção de um estoque de bulas
para todos os itens vendidos não é uma medida adequada às características peculiares do setor. Tal obrigação implicaria aumento relevante
de custos (e, consequentemente, de preços) e riscos grandes de erros,
ambas consequências prejudiciais ao consumidor e contrárias ao objetivo
do projeto em questão.
Assim, como alternativa, compreendemos que as alterações visando maior economia ao consumidor devam ser realizadas nas indústrias
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responsáveis pela produção destes medicamentos, as quais deverão ofertar embalagens com quantidades variadas. Somente desse modo será
possível garantir ao consumidor as informações necessárias, reduzindo,
significativamente, os riscos decorrentes de uso inadequado. Diferentemente do varejo, a indústria farmacêutica processa, em cada unidade de
produção, poucos itens distintos e em espaços muito maiores.

58. Fracionamento de
Medicamentos (3)
PL 2216/2019
Ementa
Acresce dispositivos ao art. 22 da Lei no 6.360, de 23 de setembro de
1976, para dispor sobre registro e fracionamento de medicamentos para
dispensação, e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A venda fracionada obrigatória, além de representar ingerência na estratégia comercial das empresas, transfere às farmácias e drogarias responsabilidade decorrente de eventuais perdas de características do produto,
bem como responsabilidades que advenham de consumo incorreto por
parte do consumidor. Atualmente, as embalagens contam com uma série
de informações, em especial a bula e a data de validade, que orientam o
consumidor acerca dos eventuais riscos decorrentes de seu consumo. O
fracionamento dos medicamentos poderá comprometer esta segurança.
Assim, como alternativa, compreendemos que as alterações visando
maior economia ao consumidor devam ser realizadas na indústria responsável pela produção destes medicamentos, as quais deverão ofertar embalagens com quantidades variadas. Somente deste modo será possível
garantir ao consumidor as informações necessárias, reduzindo, significativamente, os riscos decorrentes de uso inadequado.
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59. Vigilantes em Áreas de
Estacionamentos
PL 3154/2015
Ementa

Dispõe sobre vigilantes nas áreas de estacionamentos de estabelecimentos comerciais.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Segurança Publica e Combate ao Crime Organizado
(CSPCCO) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente ao Substitutivo

Embora o objetivo louvável do projeto, de garantir maior segurança aos
clientes, a Fecomércio-RS entende que os estabelecimentos comercias
devem ter liberdade para contratar ou não vigilantes para essas áreas.
Como é de interesse do empresário a atração e manutenção de consumidores, a existência ou não destes vigilantes é parte da estratégia comercial de cada empresa, não cabendo a interferência estatal.
A obrigação generalizada para todas as empresas irá gerar custos, que
acabarão repassados aos consumidores, mesmo em áreas de baixo risco,
em que a segurança pública é efetiva.
A possibilidade que os consumidores possuem de escolher frequentar estabelecimentos com segurança privada é o que garante que as empresas
que efetivamente precisem e avaliem a contratação de vigilantes como
um diferencial o façam. Por outro lado, empresas com estacionamentos
localizados em áreas julgadas seguras por seus clientes não necessitam
incorrer no custo de contratação de vigilância, que acabaria repassado
aos preços de seus produtos e serviços, sem necessidade. Por fim, o projeto representa a transferência de um ônus do Estado à iniciativa privada.
Conforme definido no Art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública é um dever do Estado e é exercida pelas polícias.

60. Reserva de Vagas em
Estacionamentos
PL 8650/2017
Ementa

Dispõe sobre a cobrança e gratuidade pelo uso de vagas em estacionamentos privados.
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Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Nos dias atuais, o aumento recorrente do fluxo de veículos, principalmente nos grandes centros urbanos, tem gerado grande demanda por vagas
de estacionamento. Ao mesmo tempo, a concorrência por espaços nesses centros tem provocado a elevação substancial dos preços de imóveis, os quais representam a uma parcela muito relevante dos custos
das empresas que prestam o serviço de estacionamento, alugando ou
adquirindo esses imóveis.
Desse modo, para que tal demanda possa ser suprida ao menor custo possível para o consumidor, é fundamental que os empreendimentos que ofertam
esse serviço possam ser ocupados de forma eficiente. Assim como em outros casos, qualquer reserva de vagas determinada por Lei incrementa muito o risco de ociosidade nos estabelecimentos. Os custos dessa ociosidade
acabam sendo repassados aos preços do serviço, fazendo o consumidor pagar, além do preço de sua vaga, por parcela das vagas que, na maior parte do
tempo, permanecerão ociosas. Na impossibilidade de repasse desses custos, o impacto negativo recai sobre a rentabilidade dos empreendimentos,
minimizando os incentivos aos investimentos que visam ampliar a oferta de
vagas de estacionamento. Assim, o projeto teria uma consequência diametralmente oposta ao seu objetivo, que é o de garantir o máximo de espaço
possível para os grupos que mais necessitam.
Ainda, é importante destacar que este projeto se soma a uma série de outras
obrigações. Além desta obrigação, é sabido que muitos estados e municípios
obrigam a reserva de vagas para outras finalidades, tais como reserva para
idosos, pessoas com deficiência física, motos, bicicletas, entre outros.

61. Gratuidades em
Estacionamentos
PL 5391/2016
Ementa

Institui o não pagamento de estacionamento em Shopping, Estádios de
futebol e qualquer outro estacionamento para fins de eventos públicos
às pessoas doadoras de sangue, deficientes físicos e idosos.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão Temporária (CT) - Câmara dos Deputados
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
Nos dias atuais, o aumento recorrente do fluxo de veículos, principalmente nos grandes centros urbanos, tem gerado grande demanda por vagas
de estacionamento. Ao mesmo tempo, a concorrência por espaços nesses
centros tem provocado a elevação substancial dos preços de imóveis, os
quais representam uma parcela muito relevante dos custos das empresas
que prestam o serviço de estacionamento, alugando ou adquirindo esses
imóveis. Tal elevação de demanda e de custos acaba, inevitavelmente, se
refletindo sobre os preços praticados pelos estacionamentos.
Assim como em outros casos, o estabelecimento de grupos de gratuidade
impõe o repasse de seus custos de utilização do serviço aos preços cobrados de todos os outros consumidores. Em outras palavras, propostas desse
tipo promovem a utilização de empresas como mecanismos de transferência de renda. Tais transferências, contudo, se provam altamente ineficientes, visto que não beneficiam grupos de baixa renda e nem penalizam os de
alta renda. De modo contrário, os critérios estabelecidos para o direcionamento de custos podem, inclusive, agir no sentido contrário.
A título de exemplo, a aprovação da proposição pode acabar fazendo
um trabalhador de baixa renda, que utiliza um carro popular e necessita
eventualmente do serviço de estacionamento, subsidiar um idoso de alta
renda, proprietário de um veículo de alto valor. É por esse motivo que políticas de transferência de renda devem ser focalizadas no critério de renda, exclusivamente e, portanto, promovidas pelo setor público, que é o
agente com a maior capacidade de verificar a renda efetiva das pessoas.

62. Período de Diária em
Serviços de Hospedagem
PL 641/2011
Ementa

Altera a Lei nº 11.771, de 2008, para acrescentar-lhe inciso estabelecendo multa aos meios de hospedagem que não cumprirem a diária de 24
horas, e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Turismo (CTUR) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente ao Substitutivo
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A proposição tem como objetivo regrar o período que pode ser ofertado
pelas empresas de hospedagem, bem como o estabelecimento de multa
para sua não observância. Ao estabelecer um período predeterminado e
exato de 24 horas para a cobrança de uma diária, o projeto, além de interferir na autonomia e liberdade econômica das empresas, torna impossível
a higienização das unidades habitacionais na saída e na entrada de hóspedes. Tal impossibilidade tornaria necessária, para a troca de hóspedes,
a ociosidade das unidades durante diárias inteiras. De forma óbvia, essa
ociosidade impactaria nos custos das empresas de hospedagem, que
acabariam sendo repassadas ao preço das diárias e, com isso, reduzindo
a competitividade do setor turístico brasileiro.
É notório o acirramento da concorrência entre as empresas que prestam
serviços de hospedagem, em especial com a popularização das plataformas digitais que facilitam a comparação por parte dos consumidores e
possibilitam o aluguel de unidades residenciais, sob regramentos muito
mais brandos do que aqueles respeitados pelas empresas. Tal competição, em conjunto com a liberdade para que as empresas moldem as peculiaridades do serviço que desejam prestar, é a forma mais eficiente e
rápida de proteger o consumidor, que naturalmente demanda e escolhe
a combinação entre preço, qualidade, localização e período de hospedagem que melhor lhe satisfaz. De modo contrário, a interferência excessiva
do setor público na determinação do serviço que pode ser prestado pelas
empresas de hospedagem, com a criação de padronizações, prejudica as
escolhas e o bem-estar do consumidor, obrigando-o a pagar por algo que
não necessariamente é sua preferência.
Em que pese o projeto tenha recebido um substitutivo na Comissão
de Defesa do Consumidor, avaliamos que as alterações promovidas no
mesmo não são suficientes para corrigir as distorções que poderiam ser
causadas por sua aprovação. A redação do substitutivo, além de gerar
ambiguidade de interpretação, ainda estabelece horários e períodos
predeterminados, interferindo na liberdade de prestação de serviços
por parte das empresas de hospedagem.

63. Comercialização de
Produtos Ópticos
PL 7412/2017
Ementa
Dispõe sobre a comercialização de produtos ópticos e o licenciamento do
comércio varejista e de prestação de serviços de produtos ópticos e afins.
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Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com Ressalvas

A Fecomércio-RS avalia o projeto como positivo, no entanto manifesta
contrariedade em relação ao seu Art. 4º, onde está definido que os fabricantes de lentes devem possuir um responsável técnico. Tal dispositivo
desconsidera a importância da presença do profissional óptico dentro do
estabelecimento do varejo.
Uma das importantes tarefas do técnico em óptica está diretamente ligada ao consumidor. No ponto de venda, além de aconselhar as melhores
soluções ópticas (lentes e armações) ajustadas à necessidade confrontada com a prescrição óptica, o profissional possui a utilidade de adotar
medidas complementares, fundamentais para a fabricação das lentes. Da
mesma forma, fazem parte de suas funções os processos de conferência,
ajuste e orientação para o consumo definidos pelo Código de Defesa do
Consumidor. Portanto, a presença do responsável técnico no estabelecimento do varejo, que já é prevista nas normas brasileiras há quase um
século, por meio do Decreto nº 24.492 de 1934, é mais adequada do que a
obrigação que o PL 7.412/2017 prevê. Desse modo, tal questão poderia ser
resolvida por meio de emenda substitutiva no referido projeto, alterando
a redação de seu Art. 4º, conforme segue:
Art. 4º A responsabilidade técnica dos estabelecimentos de venda ao varejo de produtos e serviços ópticos compete ao profissional óptico devidamente habilitado e registrado no órgão fiscalizador competente.

64. Iluminação Noturna em
Edifícios Comerciais
PLC 107/2017
Ementa

Altera a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, para disciplinar
o desligamento da iluminação noturna dos edifícios comerciais.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
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De acordo com o projeto, a iluminação dos edifícios comerciais deverá
ser desligada durante a noite em até uma hora após o fim de sua ocupação diária. A proposição também proíbe a iluminação das fachadas antes
do anoitecer, com a a aplicação de multas em casos de descumprimento.
A Fecomércio-RS entende que o projeto prejudica diversas empresas
que têm na iluminação de seus estabelecimentos mecanismo de atração
de consumidores e, inclusive, de segurança, inibindo a ocorrência de
furtos. Além disso, destacamos que a iluminação dos estabelecimentos
comerciais pode representar um benefício para o município, como acontece mundialmente em muitas cidades que possuem neste elemento um
atrativo turístico. Como exercício, é interessante conjecturar quais seriam
os resultados se as empresas localizadas em cidades como Nova Iorque,
Londres ou Paris tivessem de respeitar uma regra desse tipo.
O uso racional de energia elétrica é de interesse das empresas, considerando que esta não é ofertada de forma gratuita. A inovação em
soluções de economia de energia com novos materiais, a exemplo das
lâmpadas LED, tem permitido que empresas e cidadãos reduzam seu
consumo conforme suas necessidades. Por fim, não se pode deixar de
mencionar que o projeto fere o princípio constitucional da livre-iniciativa, ao representar interferência do Estado na atividade econômica, o
que determina sua inconstitucionalidade.

65. Cotas nos Serviços
Nacionais de Aprendizagem
PL 10018/2018
Ementa

Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha),
para determinar reserva de vagas em cursos oferecidos pelos Serviços
Nacionais de Aprendizagem e pelo Sebrae às mulheres em situação de
violência doméstica e familiar.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Lei nº 11.340/2006 rege as políticas públicas com o objetivo de coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do Art.
226 da Constituição Federal. Conforme este dispositivo é atribuição do
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Estado assegurar a assistência à família, através da criação de políticas
públicas para coibir a violência no âmbito dessas relações familiares.
Os Serviços Nacionais de Aprendizagem, assim como os demais integrantes dos serviços sociais autônomos, são instituições de direito privado nos termos da Lei, recepcionadas pelo Art. 240 da Constituição da
República, que blindou o regime jurídico dessas entidades. O Senac, foco
principal de nossa análise, tem como finalidade essencial desempenhar
suas atividades de formação profissional em prol dos comerciários. Além
disso, como órgão de cooperação com o Poder Público compromete dois
terços de sua Receita Líquida para atender ao Programa Senac de Gratuidade (PSG), em cumprimento ao que determina o Art. 3º, alínea “m”, parágrafo único do seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 61.843/1967,
na redação incluída pelo Decreto nº 6.633/2008.
Em suma, o Senac, assim como os demais Serviços Nacionais de Formação Profissional, além de suas finalidades essenciais em benefício das
categorias econômicas que representam, participa ativamente dos programas governamentais de formação técnica e profissional, atendendo
gratuitamente jovens e adultos. Por essa razão, já tem todo o seu orçamento comprometido com o desempenho de suas atividades legais e regulamentares, além de relevante cooperação com o Poder Público nos
programas citados, não sendo possível disponibilizar mais recursos com
as reservas gratuitas de vagas, como pretende a proposição legislativa
sob análise, sob pena de comprometer os recursos destinados a seus projetos e ações prioritárias já em andamento.

66. Seguro para
Organizadoras de Eventos
PLP 1/2015
Ementa

Dá nova redação ao Art. 20 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro
de 1966, para instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil das
empresas, dos proprietários e dos promotores ou organizadores de eventos artísticos, recreativos, culturais, esportivos e similares, por riscos ou
acidentes que possam ocorrer com a realização dos eventos por eles promovidos, e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara
dos Deputados
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente ao Substitutivo

O projeto estabelece a obrigatoriedade de contratação de seguro de responsabilidade civil por parte das empresas, proprietários e promotores
de eventos. Ainda, prevê que nos eventos em que ocorra cobrança de
ingresso, deverão contratar, também, como garantia suplementar, apólices coletivas de seguro de acidentes pessoais coletivos em favor de
seus espectadores e participantes, cujo preço poderá ser repassado ao
valor do ingresso.
Compreendemos que tal obrigação é inadequada, pois as empresas organizadoras de eventos acabarão repassando esse custo ao consumidor,
o que representará aumento substancial do valor do ingresso e, consequente, redução na demanda. Hoje, muitos eventos e atividades culturais
sofrem com a ausência de incentivos para a sua realização. A aprovação
desse PL irá agravar ainda mais a situação. Consideramos adequado que o
seguro ofertado ao consumidor seja opcional, tal como ocorre atualmente na cobrança de passagens de ônibus intermunicipais e interestaduais.

67. Reforma Tributária
PEC 45/2019
Ementa

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão Temporária (CT) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O atual sistema tributário brasileiro está muito distante de atender princípios básicos que devem ser respeitados por um bom sistema. O alto grau
de cumulatividade e o excesso de diferenciações nas regras e benefícios
tributários reduzem a sua neutralidade. Com isso, as escolhas de empresas e indivíduos acerca de seus investimentos, gastos, compras, local de
instalação e organização, entre muitas outras, acabam sendo influenciadas pelas regras tributárias, ao invés de serem pautadas pelas condições
da economia real (distâncias, localização de mercado consumidor e dos
fornecedores, fertilidade do solo, clima, entre outras). Isso, em conjunto
com o grande volume de obrigações acessórias e com os altos custos de
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conformidade decorrentes, provoca um desperdício enorme de recursos, reduzindo muito a produtividade da economia.
A grande maioria das propostas de reforma tributária em tramitação
possui como objetivo a simplificação do Sistema Tributário Nacional,
com a extinção de uma série de tributos e a diminuição do volume de
obrigações acessórias a serem cumpridas pelas empresas. Esses elementos são meios necessários para corrigir boa parte do problema atual.
A Fecomércio-RS entende, contudo, que existem questões fundamentais que são contempladas, em melhor medida, pela PEC 45/2019. Em
primeiro lugar, a proposta de extinção do ICMS garante que o efeito
de simplificação seja relevante, pois esse tributo é, individualmente, o
principal responsável pela nocividade do sistema atual.
Em segundo lugar, a concentração da tributação sobre a produção em
um imposto não cumulativo (IBS), de regras unificadas, parece mais
adequada para atacar o problema da não neutralidade. A incidência
tributária em cascata, que ocorreria com um tributo cumulativo sobre
receitas ou sobre movimentações financeiras, é uma fonte de diferenciais de carga associados a tipos específicos de bens ou serviços e
a tamanho e densidade de cadeias produtivas, que provocam impactos negativos relevantes sobre eficiência econômica. Por esse motivo,
independentemente de seu nível de simplicidade, somos contrários à
instituição de um novo tributo semelhante à CPMF.
O novo sistema tributário brasileiro também precisa considerar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Tal garantia é um mecanismo importante para incentivar
inovações e elevar o grau de concorrência na economia. Nesse quesito,
a PEC 45/2019 não agride o dispositivo constitucional que garante esse
tratamento, de modo que, em qualquer um dos casos, tal discussão deverá ficar para a definição das leis complementares.
Além da simplificação da qualidade do IBS, a transição de 50 anos estabelecida por esta proposta para o ajuste de arrecadação de estados
e municípios é um elemento importante para reduzir barreiras políticas
à sua aprovação. Por fim, é importante ressaltar que o apoio da Fecomércio-RS não descarta eventuais ajustes, ao longo da tramitação da
proposta, na incidência do IBS sobre alguns tipos de serviços, que terão
impacto grande em sua carga tributária, na comparação com a situação
atual, bem como uma unificação de tributos incidentes sobre o lucro
(IRPJ e CSLL), que foge ao escopo do projeto original.
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68. Aperfeiçoamento
do Código Tributário
Nacional (CTN)
PLS 406/2016
Ementa

Altera o Código Tributário Nacional para tratar sobre a exigência de
obrigação acessória no mesmo exercício, definindo que obrigação acessória que implique sanção somente poderá ser instituída por lei. Define
a dissolução irregular da pessoa jurídica que acarreta a responsabilidade
pessoal aos sócios. Assegura que sobre os valores das restituições decorrentes do pagamento indevido incidam os mesmos índices de atualização aplicáveis ao pagamento em atraso dos tributos e contribuições.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

Entre vários pontos positivos da proposta, destacamos a alteração no que
tange às obrigações principais ou acessórias, as quais se sujeitarão aos
princípios da legalidade e anterioridade (noventena). Tal medida irá impor alguns limites ao Poder Público na instituição de atos administrativos
normativos, tais como decretos e outras normas complementares, que
versem sobre obrigações.
É louvável, também, a abordagem da dissolução da pessoa jurídica para
fins de imputação da responsabilidade aos sócios. A alteração proposta
no CTN irá restringir a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para apenas as hipóteses em que há o encerramento das
atividades econômicas.
Imperioso destacar que a proposta prevê, ainda na esfera da responsabilização de terceiros, a criação de um novo mecanismo de defesa de contribuintes e responsáveis tributários. O projeto prevê o condicionamento
da responsabilização tributária ao resultado de um prévio processo administrativo, onde a ampla defesa e o pleno contraditório poderão ser
exercidos, de forma a evitar que a impugnação à responsabilização se dê
somente na esfera judicial.
A proposição é extremamente oportuna ao aperfeiçoar mais dois pontos
sensíveis da esfera tributária: a atualização dos valores sujeitos à repeti-
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ção do indébito e a compensação de créditos e débitos tributários, tornando essa via uma alternativa efetiva para recuperação de créditos pelos contribuintes. Neste ponto, todavia, seria extremamente importante
a supressão da ressalva aos créditos escriturais, bem como a inclusão da
possibilidade de utilização de créditos fiscais por empresas em recuperação fiscal, o que, dentro do atual cenário econômico, se tornou uma medida jurídica recorrente. Sendo assim, sugerimos as seguintes redações:
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição,
na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias,
salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela
causa da restituição.
§ 1º A restituição será atualizada, desde a data do pagamento até a sua
efetiva disponibilização ao sujeito passivo, em conformidade com os mesmos índices aplicáveis ao crédito tributário em mora.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se à compensação ou à devolução a
qualquer título de créditos, salvo os escriturais, relativos a tributos, inclusive os decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública.”
“Art. 170. .......................................
(...)
§ 7º A compensação abrange irrestritamente o sujeito passivo que está
em recuperação judicial.

69. Código de Defesa do
Contribuinte (1)
PLS 298/2011
Ementa

Estabelece normas gerais sobre direitos e garantias do contribuinte.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O projeto tem como objetivo incrementar o relacionamento entre a Administração Fiscal e o contribuinte, mediante a cooperação e o respeito mútuo.
Ao mesmo tempo em que fornece aos entes federados os recursos necessários ao cumprimento de suas obrigações, também protege o contribuinte do
exercício abusivo do poder de fiscalizar, lançar e cobrar tributos.
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A proposta engloba normas fundamentais sobre direitos e garantias do
contribuinte e elenca fundamentos do sistema tributário simplificado,
dentre outras proposições. Com esses elementos, o projeto eleva o grau
de segurança jurídica para as empresas brasileiras, o que contribui para
fomentar investimentos e para o crescimento da economia.

70. Código de Defesa do
Contribuinte (2)
PL 2557/2011
Ementa

Institui o Código de Defesa do Contribuinte brasileiro (CODECON).

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O projeto objetiva regular direitos, garantias e obrigações do contribuinte, os deveres da Administração Fazendária e estabelece um Sistema
Nacional de Defesa do Contribuinte, com a criação do Conselho Federal
de Defesa do Contribuinte (CODECON). Com isso, busca instituir o bom
relacionamento entre o Fisco e o contribuinte, facilitando a resolução de
conflitos entre as partes.
Entre os direitos e garantias do contribuinte previstos na proposta, destaca-se 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. 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
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processo administrativo-fiscal. A Fecomércio-RS entende que tal instrumento é extremamente importante, tanto para a prevenção de futuras
autuações quanto para a garantia da segurança jurídica.
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 às consultas, denúncias ou sugestões apresentadas
pelos contribuintes, além de informar e orientar permanentemente o contribuinte sobre os seus direitos e garantias.

71. Alterações no Estatuto
da Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte
PLP 558/2018
Ementa

Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e dispositivos das Leis nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, da Lei nº 13.483, de 21
de setembro de 2017, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, da Lei nº 5.143, de
20 de outubro de 1996, da Lei nº 11.101,de 9 de fevereiro de 2005, da Lei
nº 10.668, de 14 de maio de 2003, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, da Lei nº 12.592, de 18 de janeiro de 2012, da Lei nº 10.522, de 19 de
julho de 2002 e da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O principal intuito do projeto é incentivar o desenvolvimento das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, utilizando-se das garantias
constitucionais de tratamento diferenciado e favorecido. Medidas como
redução de processos burocráticos, benefícios tributários e facilitação
de financiamentos são propostas ao longo do texto, com foco principalmente em alterações na Lei Geral do Simples Nacional (Lei Complementar 123/2006) e algumas outras legislações. Abertura das MPE’s para o
mercado externo, incentivo à inovação e tecnologia, desburocratização
e medidas de facilitação de acesso ao crédito são algumas das formas
de incentivo ao empreendedorismo elencadas na proposição, que, caso
proposições legislativas Federais
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aprovada, repercutiria positivamente na geração de emprego e renda.
Pontualmente, destacamos a proposta de alteração relativa à incidência
do ICMS por meio da Substituição Tributária, medida que se tornou um grande problema para os optantes do Simples Nacional. A proposta de adoção
da alíquota do Simples Nacional acabaria com este problema, considerando
que, atualmente, são adotadas as alíquotas da categoria geral sempre maiores que as do Simples Nacional, gerando ônus a essas empresas e anulando
o tratamento favorecido garantido pela Constituição Federal.
Apesar do apoio à maior parte do projeto, não podemos deixar de mencionar um possível incremento e uma ressalva a este, envolvendo duas atividades importantes do setor de serviços. Em primeiro lugar, como o projeto altera, entre outras, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, consideramos
oportuna a mudança no enquadramento de alíquotas dos representantes
comerciais, que vem sendo pleiteada há muito tempo pela categoria, para
que possa estar contemplada, de fato, pelo Simples Nacional.
A Lei Complementar 147/2014 incluiu os representantes comerciais na tabela do Anexo V do Simples Nacional. Esta, no entanto, não favorece a
grande maioria das empresas da categoria e, geralmente, é até mais onerosa do que a tributação pelo regime geral. Assim, entendemos apropriada, com vistas a garantir a isonomia da categoria em relação a atividades
similares, alterar seu enquadramento atual da tabela V para a tabela III.
Ainda, no Art. 3º do projeto, o autor inclui novo parágrafo ao Art. 1º da Lei
12.592, de 18 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro, para dispor que, na hipótese de o profissional parceiro estar constituído como pessoa jurídica, não se aplica o
constante nos parágrafos § 8º e § 9º do mesmo artigo. Ou seja, nestes
casos, não haveria a homologação por parte do sindicato da categoria
profissional. Compreendemos que o Sindicato exerce papel importante
na defesa da categoria, motivo pelo qual nos manifestamos pela manutenção deste dispositivo.

72. Reajuste dos Limites do
Simples Nacional
PLP 319/2016
Ementa

Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a fim de
estabelecer reajuste anual dos limites de aplicação do Simples Nacional.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A recente reforma do Simples Nacional, concretizada pela Lei Complementar n° 155/2016, endereçou uma questão importante com a alteração
de tabelas de tributação. Na sistemática que passou a vigorar a partir de
2018, a atual “escada” de alíquotas foi trocada por uma “rampa”, em que
a carga tributária de uma empresa aumenta de forma gradual conforme
cresce a sua receita bruta.
Cumpre ressaltar, ainda, que a ampliação do limite de faturamento anual
para enquadramento no Simples Nacional implantado pela Lei Complementar nº 155/2016, de 3,6 milhões para até 4,8 milhões, não abrange a
cobrança do ICMS e inaugurou um regime híbrido e complexo. Por isso,
entendemos que, mesmo com as mudanças trazidas pela LC nº 155, alguns pontos na Lei Complementar n° 123/2006 ainda precisam ser aperfeiçoados, como a atualização anual dos limites da receita bruta que permitem a adesão ao Simples Nacional.
A falta de atualização dos valores de receita bruta para enquadramento
no Simples Nacional constitui, de fato, um aumento da carga tributária e
um encolhimento forçado do Regime Simplificado, reduzindo o número
de empresas aptas a utilizarem o mesmo. Isso ocorre porque o aumento
usual e paulatino dos preços, ano a ano, faz as receitas das empresas
crescerem nominalmente, sem que, entretanto, elas estejam aumentando
de tamanho. Com a elevação da inflação ocorrida nos últimos anos, tal
efeito ainda foi reforçado.
A Fecomércio-RS entende que esse problema poderia ser resolvido de
modo bastante simples, com o reajuste automático dos limites estabelecidos nas tabelas de tributação do Simples Nacional. Cabe ressaltar que,
diferentemente do que é argumentado por membros da Administração
Fazendária que são naturalmente contrários à proposta que evita o aumento automático da tributação, tal reajuste não está relacionado ao que
se convencionou chamar de “indexação” da economia brasileira, visto
que não é um reajuste de preços.

73. Substituição Tributária de
ICMS para Simples Nacional
PLP 45/2015
Ementa

Insere parágrafo no Art. 19 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e altera redação do Art. 10 da Lei Complementar nº 87, de 13
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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 aplicáveis, tendo como base de
cálculo o valor real da operação.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O tratamento favorecido e diferenciado a essa categoria de empresas é
estabelecido na Constituição Federal e se materializa por meio do regime tributário (Simples Nacional), que prevê base de cálculo e alíquotas
distintas do regime geral de tributação. A crise fiscal de grande parte dos
estados, contudo, tem provocado, ao longo dos últimos anos, uma generalização na aplicação do regime de Substituição Tributária para o ICMS,
que vem avançado sobre inúmeros tipos de mercadoria. A Substituição
Tributária acaba anulando os benefícios do Simples Nacional para as micro e pequenas empresas, pois as impõe o mesmo tratamento concedido
às empresas do regime geral.
Para corrigir essa distorção, é necessária alteração na Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa), e, ainda, na Lei
Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir). Tais mudanças, previstas pelo
projeto em questão, irão assegurar ao contribuinte substituído o direito à
compensação automática do valor do imposto pago ao fato gerador presumido que não se realizar ou que se realizar com base de cálculo inferior.
Ainda, acrescentamos nosso apoio à emenda incluída pela Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEICS) ao texto
inicial da proposição. Com ela, a correção prevista é estendida ao setor
de combustíveis e lubrificantes, de modo a equacionar a questão do atraso no ressarcimento de créditos.

74. Diferencial de Alíquotas
de ICMS para o Simples
Nacional (1)
PLS 151/2016
Ementa

Acrescenta artigo na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006
(Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte)
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para orientar a aplicação da Emenda Constitucional n° 87, de 16 de abril
de 2015.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

Atualmente, empresas que adquirem mercadorias oriundas de outros estados para revenda estão obrigadas a proceder o recolhimento de um
complemento de ICMS, equivalente à diferença entre a alíquota interna
do estado de destino e a supracitada alíquota interestadual. O diferencial
de alíquotas do ICMS é cobrado a título de antecipação e novamente exigido na venda dessa mercadoria, na alíquota única do Simples, gerando
nova incidência nessa operação. Tal situação acaba por ir de encontro à
garantia ao tratamento diferenciado e favorecido devido às micro e pequenas empresas, constante no Art. 146, III, alínea “d” da Constituição
Federal. Não se pode considerar favorecido o comerciante de pequeno
porte que pague mais impostos pela sua condição. Portanto, é explícita a
violação ao preceito constitucional.
Não bastasse tal situação, há mais um dispositivo da Constituição Federal
sendo desrespeitado e violado com a vigência do diferencial de alíquotas,
qual seja, o Art. 179. Em seu texto, o artigo refere que todos os entes estatais devem incentivar micro e pequenas empresas, simplificando suas
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou
pela eliminação ou pela redução destas. Ocorre que o diferencial de alíquota, instaurado pelo Convênio ICMS 93/2015, vai exatamente na contramão
de tudo que se busca neste preceito constitucional. Há mais complicação
na situação tributária e administrativa das micro e pequenas empresas, visto que são obrigadas a pagar um imposto por fora da alíquota única do
Simples, aumentando a burocracia e encarecendo seus custos.
Importa frisar, por fim, que o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou, nos autos da Suspensão de Segurança nº 4.134, entendimento
de que o diferencial de alíquota é incompatível com o regime do Simples
Nacional. Ademais, há também deferimento de pedido liminar de suspensão da eficácia do referido convênio ICMS, nos autos da ADI nº5.464, em
que o Ministro relator refere que a norma “contraria tratamento tributário
diferenciado e favorecido” e que “em relação às empresas optantes do
Simples Nacional, onera os impostos a pagar, traz custos burocráticos
e financeiros, encarece os produtos, dificulta o cumprimento de obrigações acessórias, aumenta os ‘custos de conformidade em um momento
econômico de crise’ e embaraça a viabilidade de empresas de pequenos
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negócios que comercializam produtos para outros estados”. Logo, a aprovação do PL se faz imperativa, para que tal situação de inconstitucionalidade e evidente caos empresarial para o pequeno empreendedor se encerre e lhe seja permitido o desenvolvimento da atividade comercial de
forma correta, preferencial e diferenciada.

75. Diferencial de
Alíquotas de ICMS para
o Simples Nacional (2)
PLP 176/2019
Ementa

Revoga o Art. 13, § 1º, ''g'', 2, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para retirar a previsão legal de antecipação do recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS, sem encerramento da tributação,
para empresas optantes pelo Simples Nacional.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O projeto revoga o Art. 13, § 1º, ''g'', 2, da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, para retirar a previsão legal de antecipação do
recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS, sem encerramento da
tributação, para empresas optantes pelo Simples Nacional. Sobre esse
tema, é relevante lembrar que, no caso das empresas sujeitas ao regime
não cumulativo do ICMS (regime geral), a exigência gera inconvenientes
e custos financeiros, diante da antecipação do imposto. Todavia, o diferencial é creditado e abatido do débito gerado pela futura saída.
No caso das empresas optantes pelo Simples Nacional, contudo, a cobrança do diferencial é realizada sem observar que estas não estão sujeitas ao recolhimento não cumulativo de ICMS, razão pela qual acaba por
se tornar verdadeiro custo do micro e pequeno empreendedor. Além disso, sobre a venda futura dessa mercadoria, é exigido novo recolhimento
de ICMS através do recolhimento unificado do Simples Nacional.
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Assim, o tributo é cobrado a título de antecipação e novamente exigido na
venda dessa mercadoria, na alíquota única do Simples Nacional, fazendo
com que a operação de revenda se sujeite a uma nova incidência. Resta configurado um desproporcional aumento da carga tributária, gerado
por tal cobrança. Este aumento afronta clara e gravemente a garantia de
tratamento “diferenciado e favorecido” às empresas de micro e pequeno
porte, assegurado pela Constituição Federal.

76. Representantes
Comerciais no Simples
Nacional
PLS 5/2015
Ementa

Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para alterar o enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) das atividades de prestação de serviço
de representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Plenário (PLEN) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O projeto altera o enquadramento das atividades de prestação de serviço de representação comercial e demais atividades de intermediação
de negócios e serviços de terceiros no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). A Fecomércio-RS entende que a modificação prevista reduz a carga tributária dessas atividades,
com impactos positivos sobre toda a cadeia produtiva, tendo em vista a
abrangência dessas categorias entre os mais diversos setores da economia. Desse modo, o projeto, muito mais do que beneficiar apenas uma
categoria, gera impactos positivos para toda a sociedade, reduzindo a
carga de impostos sobre grande conjunto de produtos.
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77. Retorno da CPMF
PEC 140/2015
Ementa

Acrescenta o art. 90-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Explicação: Reinstitui, em caráter temporário, a CPMF para custeio
da Previdência Social. Restaura a vigência da Lei nº 9.311, de 1996.
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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 gastos, transfere o ônus
decorrente de anos de 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, prejudica o crescimento da economia e impacta a
inflação. Por fim, cabe lembrar que a CPMF, por incidir sobre transações
financeiras, é um tributo cumulativo e, portanto, promotor de ineficiência
no sistema produtivo.

78. Aumento da
Contribuição
Previdenciária
PL 1579/2015
Ementa
Regulamenta o artigo 239, §4º da Constituição Federal de 1988, ao criar
critério suplementar de financiamento do seguro-desemprego a partir da
cobrança de percentual adicional sobre alíquota de contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS), criado pela Lei Complementar nº 7,
de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PASEP), criado pela Lei Complementar nº 8, de 3
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de dezembro de 1970, dos sujeitos passivos cujos índices de rotatividade
da força de trabalho supere o índice médio da rotatividade do respectivo
setor econômico na Unidade da Federação.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

O projeto, além de representar um aumento da carga tributária, fere o direito do livre exercício da atividade econômica, que garante ao empregador, desde que não infrinja direitos trabalhistas, a liberdade de contratar
e demitir trabalhadores. Ao criar uma taxa para punir, em tese, a rotatividade, o PL 1579/2015 limita a decisão das empresas quanto à assimilação
de tecnologias e quanto à mobilidade territorial, fundamentais para o incremento de produtividade, tendo em vista que essas decisões acabam
elevando seu índice de rotatividade.
Além disso, ao mensurar a rotatividade pela fórmula proposta, a medida
pode elevar a carga tributária de empresas com alto valor de admissões líquidas. Pelo cálculo previsto, empresas que contratam trabalhadores poderiam ser punidas, do ponto de vista tributário, pela geração de empregos. No atual cenário, em que o desemprego é elevado, é papel do Estado
a criação de políticas e leis que incentivem a contratação, e não regras
que engessam ainda mais as relações de trabalho, tornando os contratos
mais caros para o empregador.

79. Base de Cálculo da
Contribuição Previdenciária
sobre a Receita
PL 4281/2016
Ementa

Modifica a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para possibilitar
a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a
receita bruta dos valores do PIS e da COFINS.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
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A referida proposta tem por objetivo possibilitar a exclusão dos valores
de PIS e COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). Destacamos que o projeto está amparado em
importante decisão do Supremo Tribunal Federal (RE nº 574.706), a qual
definiu que impostos e/ou contribuições não caracterizam receita bruta
da empresa, mas mero ingresso de caixa ou trânsito contábil a ser repassado ao ente responsável.
É importante salientar, também, que a proposição não implica renúncia fiscal, pois, como já vem sinalizando o Poder Judiciário, as decisões são desfavoráveis à União. Desse modo, atualmente, os cofres públicos são onerados
não apenas com a restituição desses valores, mas também com o pagamento de honorários sucumbenciais. Sendo assim, a referida proposição, caso
aprovada, desoneraria os cofres públicos, reduziria o grande número de demandas judiciais e garantiria maior segurança jurídica ao setor empresarial.

80. Adicional Imposto
de Renda PJ
PL 6174/2013
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.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A partir 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. Além disso, sobre a
parcela do lucro real, presumido ou arbitrado que exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000 pelo número de meses do respectivo
período de apuração, incide um adicional à alíquota de 10%.
De forma óbvia, o estabelecimento do valor de R$ 20.000,00 foi realizado conforme a realidade de preços da economia brasileira do ano de
1996. Fixado há mais de 20 anos, esse valor nunca foi corrigido. Entre
aquele ano e o período atual, a inflação fez com que R$ 20.000,00 hoje
valessem muito menos do que no passado.
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Se esse valor-limite fosse atualizado para o ano de 2019 pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), da FGV, por exemplo, ele seria mais
do que quadruplicado. Assim, o correto seria que o adicional de Imposto
de Renda sobre as empresas passasse a incidir sobre um limite superior a R$ 80.000,00 ao lucro trimestral das empresas. Na prática, a não
atualização desse limite ao longo do tempo foi elevando a alíquota efetiva de IRPJ sobre as empresas de forma invisível para os legisladores,
que teriam competência para aumentá-la, no entanto muito sentida pelo
setor produtivo brasileiro.

81. Cobrança por Direitos
Autorais (ECAD) (1)
PLS 60/2016
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.
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Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
(CCT) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente ao Substitutivo

O projeto, ao estabelecer critérios de cálculo na legislação, garante forma
de cobrança de direitos autorais dos estabelecimentos comercais mais
justa do que a atual. Hoje, esses critérios para definição das taxas devidas
são definidos unilateralmente pelo próprio órgão arrecadador (Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD), o que, de forma óbvia,
estabelece um viés para a majoração excessiva das mesmas.
Além disso, para o segmento de hotéis, motéis e similares, que já pagam
os direitos autorais nas áreas de frequência coletiva (hall, restaurante,
bar, entre outros), o problema das regras atuais é ainda maior, pois esta
cobrança também ocorre nas unidades de frequência individual. A cobrança desta taxa nos quartos ocorre em duplicidade, considerando que
qualquer conteúdo artístico veiculado nos mesmos, seja em aparelhos televisores ou radiofônicos, já possui a incidência de cobrança de direitos
autorais. Tal cobrança, desse modo, viola o ordenamento jurídico brasileiro, que veda a prática de cobranças em duplicidade.
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Por esse motivo, a Fecomércio-RS, adicionalmente, apóia o projeto na forma da emenda substitutiva apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal (CCT), que,
além de manter o conteúdo do PLS 60/2016, prevê que os espaços de uso
exclusivo dos hóspedes em hotéis, motéis, pousadas e similares não são
locais de frequência coletiva. Estes, portanto, não estariam sujeitos à cobrança de direitos autorais de execução pública musical pelo ECAD.
Alterar a Lei de Direitos Autorais, em consonância com o disposto na Lei Geral do Turismo, para considerar os quartos unidades de frequência individual,
além de corrigir injustiça na cobrança, garantirá maior segurança jurídica.
Tal medida deve acabar com decisões díspares dos tribunais de justiça em
relação ao tema, decorrente da falta de normas claras e transparentes.
Por fim, salientamos que do ponto de vista econômico, tal alteração beneficiará os consumidores. No Brasil, o setor hoteleiro, em especial nas grandes cidades, possui características acirradas de competição, resultado da
grande oferta de meios de hospedagens, que nos últimos anos teve ampliação decorrente da entrada de aplicativos de locação de imóveis, tais como
Airbnb. Retirar essa cobrança em duplicidade, portanto, fará com que o
preço das diárias em hotéis, motéis e pousadas possam ser reduzidos, beneficiando consumidores e contribuindo para fomentar o turismo no Brasil.

82. Cobrança por Direitos
Autorais (ECAD) (2)
PL 1829/2019
Ementa

Altera as Leis nºs 6.009, de 26 de dezembro de 1973; 7.565, de 19 de
dezembro de 1986; 9.610, de 19 de fevereiro de 1998; 11.771, de 17 de setembro de 2008; 12.462, de 4 de agosto de 2011; 13.097, de 19 de janeiro
de 2015, e 13.146, de 6 de julho de 2015, para promover a modernização
do turismo no Brasil; e revoga dispositivos da Lei nº 12.974, de 15 de maio
de 2014, e a Lei nº 6.513, de 20 de dezembro de 1977.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

Entre outras questões referentes ao desenvolvimento das atividades turísticas no Brasil, o projeto busca corrigir distorções na cobrança de direitos
autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD).
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Em específico, o Art. 3º da proposição altera a Lei de Direitos Autorais,
para determinar que os espaços de uso exclusivo dos hóspedes em hotéis, motéis, pousadas e similares não são locais de frequência coletiva.
Estes, portanto, não estariam sujeitos à cobrança de direitos autorais de
execução pública musical pelo ECAD.
Os hotéis, motéis e similares já pagam os direitos autorais nas áreas de
frequência coletiva (hall, restaurante, bar, entre outros). A cobrança desta
taxa nos quartos ocorre em duplicidade, considerando que qualquer conteúdo artístico veiculado nos mesmos, seja em aparelhos televisores ou
radiofônicos, já possui a incidência de cobrança de direitos autorais. Tal
cobrança, desse modo, viola o ordenamento jurídico brasileiro, que veda
a prática de cobranças em duplicidade.
Alterar a Lei de Direitos Autorais, em consonância com o disposto na Lei Geral do Turismo, para considerar os quartos unidades de frequência individual,
além de corrigir injustiça na cobrança, garantirá maior segurança jurídica. Tal
medida deve acabar com decisões díspares dos tribunais de justiça em relação ao tema, decorrentes da falta de normas claras e transparentes.
Salientamos que, do ponto de vista econômico, tal alteração beneficiará
os consumidores. No Brasil, o setor hoteleiro, em especial nas grandes
cidades, possui características acirradas de competição, resultado da
grande oferta de meios de hospedagens, que, nos últimos anos, teve ampliação decorrente da entrada de aplicativos de locação de imóveis, tais
como Airbnb. Retirar essa cobrança em duplicidade, portanto, fará com
que o preço das diárias em hotéis, motéis e pousadas seja reduzido, beneficiando consumidores e contribuindo para fomentar o turismo no Brasil.
Além disso, o Art. 7º do projeto reduz o percentual de quartos adaptados
para deficientes físicos para 3% dos dormitórios com as características
construtivas e os recursos de acessibilidade (respeitado o mínimo de 1
unidade) e para 4,5% com os ajustes técnicos e os recursos de acessibilidade a serem definidos, posteriormente, em regulamento.
Compreendemos necessária a redução dos percentuais de dormitórios
adaptados para pessoas com necessidades especiais. Atualmente, a Lei
impõe reserva de 10% dos quartos. No entanto, na prática, esses quartos
acabam sendo subutilizados, gerando prejuízos aos hóspedes que acabam pagando indiretamente pela estrutura ociosa. É de extrema importância assegurar o melhor atendimento aos portadores de necessidades
especiais, mas a simples imposição de uma cota arbitrária e excessiva,
além de incapaz de assegurar o atendimento adequado, gera subutilização e custo elevado. O investimento necessário para adaptação inviabilizaria diversos estabelecimentos de pequeno porte. Ao reduzir a oferta de
meios de hospedagem, saem prejudicados os consumidores, que passarão a pagar valores mais elevados de diária.
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83. Cobrança por Direitos
Autorais (ECAD) (3)
MPV 907/2019
Ementa

Altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre direitos
autorais, a Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006, e a Lei nº 12.249, de
11 de junho de 2010, para dispor sobre alíquotas do imposto sobre a renda
incidentes sobre operações, autoriza o Poder Executivo Federal a instituir
a Embratur - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo e
extingue a Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão Mista (CM) - Congresso Nacional

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A proposição altera a Lei de Direitos Autorais, em consonância com o
disposto na Lei Geral do Turismo, para determinar que os espaços de uso
exclusivo dos hóspedes em hotéis, motéis, pousadas e similares não são
locais de frequência coletiva. Estes, portanto, não estariam sujeitos à cobrança de direitos autorais de execução pública musical pelo Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD).
Os hotéis, motéis e similares já pagam os direitos autorais nas áreas de
frequência coletiva (hall, restaurante, bar, entre outros). A cobrança desta taxa nos quartos ocorre em duplicidade, considerando que qualquer
conteúdo artístico neles veiculado, seja em aparelhos televisores ou radiofônicos, já possui a incidência de cobrança de direitos autorais. Tal
cobrança, desse modo, viola o ordenamento jurídico brasileiro, que veda
Av. Alberto Bins, 665 - 13º andar - Centro Histórico, Porto Alegre - RS
a prática de cobranças em duplicidade. Além disso, atualmente, devido
à falta de normas claras e transparentes, existem decisões díspares dos
tribunais de justiça em relação ao tema, de modo que a medida também
garantirá maior segurança jurídica às empresas do segmento.
Salientamos que, do ponto de vista econômico, tal alteração beneficiará
os consumidores. No Brasil, o setor hoteleiro, em especial nas grandes cidades, possui características de competição acirrada. A oferta de meios
de hospedagens teve grande ampliação nos últimos anos, reforçada pela
entrada no mercado de aplicativos de locação de imóveis, tais como Airbnb. Retirar essa cobrança em duplicidade, portanto, fará com que o preço
das diárias em hotéis e pousadas seja reduzido, beneficiando consumidores e contribuindo para fomentar o turismo no Brasil.
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Destacamos como importante, também, a aprovação da emenda 36. Essa
emenda inclui os motéis no rol de estabelecimentos beneficiados com o
fim da cobrança dos direitos autorais nas unidades de frequência individual. Da mesma forma que hotéis, pousadas e similares, estes estabelecimentos também são prejudicados pelo pagamento desproporcional de
direitos autorais.
Por fim, destacamos que a transformação jurídica proposta para a Embratur não a tornará similar aos demais serviços sociais autônomos como
SESC, SENAC, SESI e SENAI, vinculados ao sistema sindical patronal. Ao
ser financiada por recursos próprios do orçamento federal, permanecerá
sujeita a série de restrições impostas pelo Poder Público, retirando o caráter autônomo, característica das demais entidades que hoje compõem
o chamado Sistema S. Sua gestão, inclusive, será feita através de indicações do Poder Executivo.
Compreendemos inadequada a redução dos recursos do Sebrae para o
financiamento da Embratur. O Sebrae promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas, fortalecendo
o empreendedorismo. Possui importante atuação na capacitação, acesso
ao crédito e inovação de diversas empresas, com ampla capilaridade no
território nacional. Portanto, retirar esses recursos implicará redução significativa de diversos serviços essenciais às micro e pequenas empresas,
deixando desassistidas regiões mais remotas, que têm no Sebrae uma das
únicas fontes para a qualificação de seu negócio.

84. Incidência de PIS e COFINS
na Troca de Produtos
PL 2253/2019
Ementa

Altera a legislação tributária federal, para possibilitar que as trocas de
produtos realizadas por consumidor em unidade franqueada diversa daquela em que foram adquiridos não integrem as bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente
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Atualmente, a troca de produtos em lojas franqueadas acarreta muita
burocracia para o empresário e, muitas vezes, é até vetada aos consumidores, tendo em vista que os estabelecimentos envolvidos em uma rede
de franquias possuem CNPJ’s diferentes. Nessas situações, uma troca de
mercadoria é considerada uma nova venda, pois é necessário o cancelamento da operação original e a realização de uma nova venda. Assim, no
caso do ICMS, por exemplo, é preciso fazer o estorno e uma nova saída
da mercadoria, com uma nova incidência de ICMS.
O PIS e a Cofins, por sua vez, são contribuições incidentes sobre o faturamento das empresas, e sua base de cálculo tem como parâmetro a
receita bruta do estabelecimento. Desse modo, quando uma troca é realizada
em estabelecimento diverso, de uma mesma franquia, há o cancelamento da
operação e a realização de uma nova venda. Atualmente, tanto o valor da venda cancelada e quanto o valor da nova venda compõem o faturamento para
fins de incidência do PIS e da Cofins. O projeto pretende alterar esta realidade.
A legislação atual já é adequada aos casos em que a troca é realizada no
mesmo estabelecimento da compra original. Nessas situações, também há o
cancelamento da venda, porém, seus valores não integram a base de cálculo
do PIS e da Cofins (no caso da sistemática cumulativa) ou geram créditos a
serem descontados (no caso da sistemática não cumulativa). O projeto pretende generalizar este sistema de trocas e cancelamentos, independentemente de acontecer na mesma loja ou em loja diferente da mesma franquia.
Consideramos, no entanto, relevante que o projeto não trate apenas de
franquias, mas atinja, também, outros estabelecimentos, como redes de lojas que não são franquias, mas que enfrentam o mesmo problema por possuírem diversos CNPJ’s. Assim, sugerimos alterações ao projeto, na forma
de um substitutivo, para ampliar o número de empresas beneficiadas. Tais
alterações compreendem, simplesmente, a troca da expressão "pessoa jurídica integrante da mesma rede franqueada" por "pessoa jurídica integrante da mesma rede, franqueada ou não", nos 3 artigos do projeto.

85. ICMS em Estabelecimentos
de Mesmo Titular
PLS 332/2018
Ementa
Altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para vedar a incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação nos casos de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
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Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS

Convergente
O Fato Gerador do ICMS é o negócio jurídico que transfere a titularidade
de uma mercadoria por força de uma operação jurídica, como compra e
venda, doação, permuta. Assim, a simples remessa de mercadoria de um
estabelecimento para outro, de uma mesma empresa, configura apenas
deslocamento físico, não tributável pelo ICMS.
A atual jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, é favorável ao contribuinte, não considerando a circulação de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular como fato gerador para a incidência de ICMS. O
STJ, em sua Súmula 166 definiu que “não constitui fato gerador do ICMS o
simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento
do mesmo contribuinte”. Para o STJ, a natureza da operação é a de transferência de produtos entre estabelecimentos de mesma propriedade, ou
seja, não há circulação de mercadorias, tampouco transferência de titularidade do bem.
O STF, por sua vez, possui o mesmo entendimento, no sentido de que a
mera saída física do bem para outro estabelecimento do mesmo titular,
quando ausente a efetiva transferência da titularidade do bem, não configura operação de circulação da mercadoria, que justifique a incidência
do ICMS, mesmo que ocorra agregação de valor à mercadoria ou a sua
transformação. Apesar disso, vários estados continuam fazendo essa cobrança. Desse modo, a aprovação do projeto representaria um grande
avanço em termos de uniformização de regras de tributação e de elevação de segurança jurídica para as empresas, elementos fundamentais
para o aumento de produtividade da economia.

86. Salário-Maternidade em
Micro e Pequenas Empresas
PL 1219/2011
Ementa

Prevê pagamento de salário-maternidade devido às trabalhadoras empregadas em microempresas e empresas de pequeno porte passará a ser
realizado pela previdência e não mais pelas referidas empresas.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

Conforme estabelecido na Lei nº 8.213/91 (Art. 72), 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 com as outras
obrigações incidentes sobre a folha de pagamentos devidas pela empresa.
Embora exista essa possibilidade de compensação, na prática, a grande
maioria dos estabelecimentos demora meses para conseguir realizá-la. Microempresas e empresas de pequeno porte, cujas obrigações trabalhistas
mensais são de menor valor, sentem essa dificuldade de forma especial.
A proposição em questão visa alterar a legislação regulamentadora do
benefício, pelo menos, para as empresas com até 10 empregados. O procedimento atualmente 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, nunca é demais destacar a previsão de tratamento diferenciado estabelecido na Constituição Federal (CF) para essas empresas. Conforme
define o Art. 179 da Carta Magna, "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 incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas,
tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei.” Desse modo, a Fecomércio-RS ressalta que, além
de seu impacto positivo sobre o fluxo financeiro das empresas de menor
porte, a proposta é completamente condizente com o que determina a
Constituição Federal brasileira.

87. Isenção de ISS em
Exportações
PLP 463/2017
Ementa

Altera a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, para estabelecer critérios para isenção de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre as exportações de serviços para o exterior do País.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara
dos Deputados
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A Constituição Federal (Art. 156, §3º, II) e a Lei Complementar nº 116/2003
(Art. 2º, I, §único) isentam as exportações de serviços do pagamento do
ISS, exceto se o resultado do serviço ocorrer no Brasil. Face ao texto do
§ único do Art. 2º da LC 116/03, que não foi claro em relação ao conceito
do que seria “resultado do serviço”, diversas prefeituras cobram pela incidência do ISS nas exportações de muitos serviços, sob o argumento de
que o resultado teria ocorrido no Brasil.
Assim, por conta deste cenário, há intensa discussão, com inúmeros contribuintes ingressando com ações para terem o direito à isenção do ISS.
O texto proposto objetiva, portanto, estabelecer critérios mais claros para
esta isenção, evitando a judicialização do assunto.
É importante destacar que as decisões do Poder Judiciário têm sido favoráveis aos contribuintes. A exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul (TJRS) define de maneira majoritária que se aplica a regra de isenção
de ISS em caso de prestação de serviços com fruição e objetivos da contratação e prestação verificados e utilizados exclusivamente no exterior.
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento
de que “resultado” é consequência, efeito, e que, para que haja efetiva exportação do serviço desenvolvido no Brasil, ele não poderá aqui ter consequências ou produzir efeitos, devendo ser produzidos em outro país.
O termo “resultado” deve ser interpretado como a fruição dos efeitos do
serviço, ou seja, sempre relacionado com o objetivo do tomador do serviço. A fruição do serviço contratado deve ocorrer no exterior, mesmo que
tenha sido testado no Brasil, por exemplo. É muito comum ocorrer essa
discussão com as exportações dos serviços de softwares. Outro exemplo,
ainda, é a contratação de um serviço de parecer jurídico.

88. ISS em Agências de
Turismo
PLP 365/2017
Ementa

Acrescenta § 4º ao art. 7º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de
2003, para dispor sobre a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS) incidente sobre os serviços prestados por agências de turismo.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Plenário (PLEN) - Câmara dos Deputados
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A Fecomércio-RS entende que a proposição representa avanço na sistemática de tributação de prestadores de serviços que exercem a atividade
de intermediadores e que são remunerados por comissão ou pelo valor de
agregação aos serviços intermediados. Há diferenças entre entradas e receitas para a aferição da base de cálculo dos tributos. Nem toda entrada
consiste em uma receita e, por isso, nem toda entrada deve ser tributada
pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Ainda, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento
de que a base de cálculo do ISS deve ser restrita à taxa de agenciamento
de mão de obra quando a execução da atividade for implementada por
empregados contratados por terceiros.

89. Procedimentos da
Fiscalização Tributária
PLS 284/2017
Ementa

Regulamenta a Constituição Federal para prever critérios especiais de tributação a fim de prevenir desequilíbrios concorrenciais.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e
Defesa do Consumidor (CTFC) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O projeto visa regular a possibilidade de controles mais rigorosos de fiscalização de tributos por parte das administrações tributárias dos entes
federados. Na prática, contudo, tal possibilidade já existe e é amplamente
utilizada por estados e municípios.
A grande maioria dos entes federados, especialmente os estados, já possuem em suas legislações regras tributárias pertinentes às peculiaridades
de cada região. Essas regras já estabelecem regimes de exceção, com
inspeção de procedimentos adotados pelos contribuintes, e penalidades,
em caso de descumprimento.
Cabe salientar que a FECOMÉRCIO-RS, como entidade empresarial,
possui posicionamento categórico em relação à defesa da concorrência
em igualdade de condições, por entender o papel desse elemento no aumento de produtividade e eficiência da economia. Desde 2011, inclusive,
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a entidade mantém uma comissão específica para tratar do combate à
informalidade (Comissão de Combate à Informalidade). Avaliamos ser
fundamental a inibição, por parte do Poder Público, em todos os níveis,
de fraudes tributárias que podem refletir nos preços de produtos, afetar a
concorrência e desequilibrar mercados.
A proposição em questão, em nosso entendimento, entretanto, não representa nenhum avanço nesse sentido. Seu resultado deverá ser apenas
excesso e sobreposição de regras, incrementando o já elevado grau de
complexidade do sistema tributário brasileiro. Sua aprovação irá afetar
diretamente as múltiplas legislações já existentes nos âmbitos estadual
e municipais, cujas adaptações decorrentes deverão impor custos aos
contribuintes e, principalmente, aos poderes Executivo e Legislativo estaduais e municipais.
Há que se destacar, também nesse sentido, que o foco inicial da proposição era voltado somente para os segmentos de comercialização de cigarros, combustíveis e bebidas, com o objetivo de controlar atividades em
que os níveis de fraudes e devedores contumazes são mais elevados. A
possibilidade de inclusão de outros setores, por parte de representantes
do segmento ou o próprio fisco, foi incluída ao longo de sua tramitação,
inserindo ainda mais subjetividade e complexidade à questão. Dessa forma, a proposição acabou por desviar de seu objetivo principal.
Ainda, é imperioso destacar a menção do projeto ao termo “devedor contumaz”, sobre o qual recairiam regras mais severas. É sabido que existem,
atualmente, divergências de interpretação do termo e, portanto, quanto
às implicações a partir delas geradas. Em muitos casos, o Fisco tende a deturpar seu sentido e, com isso, não atingir o objetivo original do legislador.
Outro ponto que merece destaque e que extrapola os limites constitucionais é a instalação compulsória de equipamentos de controle (câmeras, por
exemplo) nas dependências do contribuinte. Tal procedimento, além do
custo decorrente, viola o direito à privacidade e ao sigilo de informações.

90. Fiscalização Tributária
Orientadora de Micro e
Pequenas Empresas
PLP 329/2016
Ementa

Inclui o aspecto tributário na fiscalização orientadora de Microempresas
e empresas de pequeno porte.
proposições legislativas Federais
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Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A referida proposta tem por objetivo incluir o aspecto tributário dentre
os critérios listados no Art. 55 da Lei Complementar n°123/2006, sobre
os quais a fiscalização de microempresas e empresas de pequeno porte
deverá ser prioritariamente orientadora. Cumpre ressaltar que a atual redação do Art. 55 da LC n° 123/2006 estabelece o critério da fiscalização
orientadora aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental,
de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo. Assim, se aprovado, o Projeto de Lei Complementar n° 329/2016 estenderá
a fiscalização orientadora também ao aspecto tributário.
A Fecomércio-RS entende que o agente fiscalizador tem a obrigação de,
numa primeira visita, instruir e orientar o empreendedor que tenha irregularidades em seu negócio. Ainda, destacamos que a adoção da fiscalização orientadora ao aspecto tributário não implicará redução de receitas ou aumento de despesas públicas federais, estaduais e municipais.
A proposta vem ao encontro das ideias e princípios defendidos por esta
Federação, no sentido de proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar, de lançar e de cobrar tributo instituído em lei.

91. Competência para
Compensação Tributária
PLP 436/2008
Ementa

Acrescenta o Art. 170-B na Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional) para dar competência ao Poder Judiciário
de decidir sobre o instituto da compensação tributária.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O projeto objetiva atribuir competência ao juiz da causa para compensar
precatórios com créditos tributários, outorgando efetividade ao direito
dos contribuintes. Essa medida corrigiria o atraso sistemático no paga-
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mento de precatórios. Conforme previsto no texto, essa compensação
será automática, permitindo ao contribuinte que tiver precatório usar
esse crédito para quitar débito com Fisco estadual ou municipal. Ainda,
determina que a compensação será feita por decisão judicial, independente da ordem cronológica de pegamento do precatório.
Atualmente, há um atraso muito grande por parte dos estados e municípios no pagamento dos precatórios. A proposta tenta incluir uma forma
de acelerar esses pagamentos, beneficiando o contribuinte, que teria a
possibilidade de quitar débitos, com o crédito que tem a receber do Estado, e também o Estado, que teria uma forma alternativa de quitar precatórios e receber tributos atrasados.
A Jurisprudência entende que o instituto da compensação (Art. 170, Código Tributário) é uma deliberalidade dos entes federados. Logo, depende
de lei estadual ou lei municipal. A instrumentalização da compensação via
Poder Judiciário, sem lei prévia do ente federado, parece configurar interferência indevida de um Poder na esfera de outro, o que viola o Pacto Federativo. Assim, caso aprovado o projeto, os entes devem aprovar legislações
que regulamentem a compensação de débitos tributários com precatórios.
Essa medida, caso venha a vigorar, trará grandes benefícios aos contribuintes. Garantirá que estes consigam quitar seus débitos tributários
sem, no entanto, incorrer em descapitalização. Ainda, será uma alternativa positiva para estados e municípios, pois estes ganham alternativa de
quitação de precatórios. É importante destacar que, atualmente, muitos
estados atrasam indeterminadamente seus precatórios, motivo pelo qual
o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que tais dívidas devem ser
sanadas até o final de 2024.

92. Mandado de Segurança
para Compensação Tributária
PLP 271/2016
Ementa

Acrescenta os parágrafos primeiro e segundo ao artigo 170A da Lei Complementar 5172/1966 (Código Tributário Nacional) e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
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A proposta tem por objetivo alterar o Código Tributário Nacional (CTN)
para estabelecer que o Mandado de Segurança será a ação adequada
para declaração do direito à compensação tributária, bem como proibir o
deferimento de compensação de crédito tributário por decisões interlocutórias. Ainda que vise adequar o CTN aos entendimentos consolidados
em Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, entendemos que as alterações propostas implicam retrocesso aos contribuintes.
Embora sejam entendimentos consolidados, tais ideias podem mudar no
decorrer do tempo, tanto pela alteração do corpo integrante das Turmas
dos Tribunais Superiores, quanto pelo avanço temporal e a necessidade
de adequação das matérias. Ademais, caso as alterações propostas prosperem, estaremos limitando sensivelmente o direito de os contribuintes
terem suas demandas judicializadas, e, sendo assim, afrontando diretamente o princípio constitucional de acesso à justiça, previsto no Art. 5º,
XXXV da Constituição Federal.

93. Processos
Administrativos Fiscais (1)
PLP 381/2014
Ementa

Estabelece normas gerais sobre o processo administrativo fiscal, no âmbito das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A proposição assegura aos litigantes em processo administrativo fiscal
o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes e a observância do devido processo legal. A proposta prevê a
unificação dos prazos para interposição dos recursos, estabelecendo
prazos fixos, que deverão ser observados por todos os entes federados.
Considerando que, atualmente, muitos estados e municípios concedem
prazos menores do que os estabelecidos na proposta, a Fecomércio-RS
considera positiva tal medida.
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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.
Para conferir maior transparência, determina que todas as sessões, inclusive as de primeiro 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. A ressalva ao projeto diz respeito a essa previsão final,
uma vez que, hoje, os regimentos internos da maioria dos Tribunais Administrativos, estaduais e municipais, vedam o afastamento de aplicação de
lei ou decreto sob pena de inconstitucionalidade.
Visando garantir maior segurança jurídica aos contribuintes, sugerimos 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, devendo 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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94. Processos
Administrativos Fiscais (2)
PL 5474/2016
Ementa
Altera o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, para conferir melhor
controle às decisões administrativas fiscais e proporcionar efetividade à
defesa dos Contribuintes.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente ao Substitutivo

O processo administrativo fiscal, no âmbito federal, é regido pelo Decreto nº 70.235/72, onde encontram-se descritos os trâmites de todas as
fases processuais administrativas, desde a oferta da impugnação à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, aos recursos cabíveis
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Foi com a promulgação, em 1988, da Carta Magna, que o processo administrativo se tornou instrumento ainda mais útil para solução de conflitos
entre os cidadãos e o Fisco. Como estabelecido em seu Art. 5º, inciso LV,
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes”. A combinação da ampla defesa e do contraditório são fundamentos que asseguram o processo administrativo fiscal
como instrumento de acertamento da relação tributária.
Nosso país atravessa controverso momento, apresentando diversos setores em dificuldade. No que concerne especialmente ao setor tributário, a relação entre o Fisco (Administração Municipal, Estadual e Federal) e o contribuinte brasileiro tem sido marcada pela desconfiança de
ambas as partes. A proposta em questão representa um pequeno passo,
entretanto importante, para a reconstrução dessas relações. A ideia de
representatividade do contribuinte através de conselheiros designados
por confederações de categorias econômicas e centrais sindicais traz,
de certa forma, maior legitimidade e confiança as decisões de primeiro
grau, pois dá a certeza da exposição da questão a dois vieses e não somente ao fazendário.
A ideia de um ambiente com representantes dos dois lados do contencioso tributário traria recompensas a ambas as partes. De um lado, o
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contribuinte reduziria insegurança em vista do ganho em certeza e clareza por meio de um serviço cooperativo, menos adversarial e coordenado em conjunto com a Administração Tributária. O Fisco, no que lhe
diz respeito, teria maior previsibilidade e segurança na arrecadação,
em razão do ganho em transparência com o diálogo aberto ao lado do
pagante e suas contrarrazões.

95. Processos
Administrativos Fiscais (3)
PL 9935/2018
Ementa

Altera o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, para dispor sobre os
casos de empate no processo administrativo fiscal, e a Lei nº 10.684, de 30
de maio de 2003, para dispor sobre a suspensão da prescrição punitiva.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Plenário (PLEN) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O projeto altera o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, para dispor sobre os casos de empate no processo administrativo fiscal, e a Lei
no 10.684, de 30 de maio de 2003, para dispor sobre a suspensão da
prescrição punitiva. Com a aprovação do projeto, quando houver empate no julgamento de processo administrativo fiscal no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), deverá ser adotada interpretação
favorável ao contribuinte.
Atualmente, quando há empate nas votações do CARF, o presidente
do colegiado possui direito ao “voto de qualidade” ou “voto de minerva”. Como o regimento do CARF determina que o presidente seja conselheiro indicado pelo Ministério da Fazenda, nos casos de empate, na
prática o voto de minerva sempre tende a ser favorável ao Fisco, em
prejuízo dos contribuintes.
É importante destacar que a aprovação deste projeto apenas legitimará o já
disposto no Código Tributário Nacional, conforme Art. 112:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
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II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Assim, a extinção do voto de minerva é consoante à legislação em vigor,
garantindo decisões mais justas e imparciais. Ainda, cumpre ressaltar que
muitos contribuintes que se sentiram lesados pela decisão do voto de
minerva no CARF ingressaram com ações judiciais e obtiveram êxito.
Por fim, o projeto amplia as hipóteses de suspenção da pretensão punitiva em crimes contra a ordem tributária. Atualmente, somente o parcelamento de débitos suspende a pretensão punitiva do Estado. A proposta
busca estender a suspensão da pretensão punitiva para os demais casos
onde, conforme o Art. 151 do Código Tributário Nacional, são suspensas a
exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.

96. Multas e Débitos
Tributários
PL 4157/2019
Ementa

Anula débitos tributários oriundos de multas que especifica.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A Fecomércio-RS entende que a atual prática adotada pela Receita Federal do Brasil (RFB), em relação às empresas que deixaram de entregar
a GFIP no prazo de competência, tem gerado grandes prejuízos, extra114
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polando o simples caráter educacional das penalidades. Defendemos,
assim, como proposto pelo projeto, a redução dessas penalidades e retificação das já constituídas.
Compreendemos que a aplicação de multa por ente estatal deve ser exercida dentro de um limite racional, equilibrado e proporcional à conduta
sancionada por ela, não podendo ser de tal monta que comprometa a
sobrevivência econômica do contribuinte.
Nesse sentido, a Constituição da República, em seu Art. 150, inciso IV,
veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Embora ciente de
que multa não é tributo, conforme se depreende da leitura do Art. 3º.
do Código Tributário Nacional, é pacífico o entendimento do Supremo
Tribunal Federal (STF) de que o princípio da vedação de confisco aplicase, também, às multas.

97. Limite para Multas
Tributárias
PLP 219/2012
Ementa

Acrescenta o art. 113-A ao Código Tributário Nacional (CTN) - Lei nº 5.172,
de 25 de outubro 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.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A Fecomércio-RS entende ser de extrema importância a existência de limite para as multas tributárias, que hoje podem atingir valores abusivos
e desproporcionais ao seu fato gerador. Há que se ressaltar que grande
parte dos descumprimentos de obrigações tributárias ocorre não por máfé das empresas, mas sim pelas dificuldades de interpretação do complexo sistema tributário brasileiro.
Todavia, é necessário realizar alteração na redação do projeto, pois, como
se encontra, não atenderá ao propósito de redução das multas. Atualmente, a multa por simples inadimplemento é de 0,33% por dia, limitada
a 20% do tributo inadimplido. 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, chegam, por vezes, a 150% do
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valor inadimplido. 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 (já limitadas a 20%) são diferentes das
multas aplicadas aos demais casos de inadimplemento.

98. Limite para Multas a
Empresas do Simpes Nacional
PLP 351/2013
Ementa

Altera a Lei Complementar nº 123, de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte para estabelecer que as multas aplicadas pela legislação fiscal não poderão exceder a
2% (dois por cento).
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O projeto proposto está de acordo com o disposto na Constituição Federal, que confere tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. Tal limitação do valor da multa permitirá que estas empresas busquem a regularização e, por consequência,
permaneçam como contribuintes do Simples Nacional, fomentando a atividade empresarial no Brasil.
Importante destacar que, atualmente, as empresas do Simples Nacional são responsáveis por, aproximadamente, um quarto dos empregos
formais no Brasil. Assegurar melhores condições de desenvolvimento a
estas empresas é investir na promoção de mais empregos, ampliando a
renda e garantindo a retomada de nossa economia.

99. Débitos Tributários
de MPEs
PL 2298/2015
Ementa
Altera o Art. 10-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, para aumen116
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tar o prazo de parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional das microempresas e empresas de pequeno porte.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A proposta objetiva preencher lacuna legislativa deixada pela Lei nº
13.043, de 13 de novembro de 2014. A referida Lei possibilitou a edição
da Lei de Recuperação de Empresas e de Falências, responsável pela implantação do parcelamento de débitos tributários para as empresas que
obtêm o benefício da recuperação judicial. Essa alteração, no entanto,
não proporcionou tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, conforme prevê a Constituição Federal, nem observou a Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, que determina que as microempresas e empresas de pequeno porte farão jus a prazos 20% superiores
àqueles regularmente concedidos às demais empresas. Assim, o projeto
visa corrigir tais distorções.
O projeto, ao aumentar o prazo de parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional para o empresário ou empresa que se encontre em recuperação judicial, possibilita melhores condições para a manutenção da
atividade empresarial no Brasil. No atual cenário econômico, de elevado
desemprego, a garantia de melhores condições às micro e pequenas empresas é fundamental para garantir a manutenção de postos de trabalho,
considerando que estas respondem por parcela expressiva dos empregos
formais no Brasil.

100. Refis
PL 5317/2019
Ementa

Altera o art. 9º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, que instituiu o
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS.
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Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente ao Substitutivo

O PL pretende alterar a Lei 9.964 de 10 de abril de 2000 (Lei do Refis) a
fim de possibilitar a exclusão do optante pelo Refis nos casos em que os
valores das parcelas mensais de pagamento sejam inferiores a 1/180 (um
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cento e oitenta avos) do montante total da dívida. Ademais, permite ao
Poder Executivo estabelecer outros critérios que vedem a remoção de
pessoas jurídicas devedoras.
A legislação vigente do Refis não permite que seja excluído do programa o contribuinte adimplente por mero motivo do valor das parcelas ser
considerado irrisório. Há de se pontuar que o projeto prejudica os empresários que aderiram, de boa fé, ao programa de refinanciamento e estão
cumprindo corretamente com o pagamento das parcelas. Estes empresários procuraram o Fisco com vistas a quitar seus débitos. Firmaram
parcelamento nos moldes da lei e com concordância do Poder Público.
Portanto, o PL busca legitimar ato ilegal e unilateral do Estado, qual seja,
o desfazimento de uma negociação realizada nos moldes da lei, o que
aumentaria o grau de insegurança jurídica para as empresas no Brasil.

101. Parcelamento de
Débitos Fiscais
PL 5146/2016
Ementa

Permite às empresas em recuperação judicial quitar seus débitos parcelados com a Fazenda Nacional.
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Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A Fecomércio-RS avalia que o projeto é positivo, pois facilita às empresas em recuperação judicial a quitação de seus débitos parcelados com a
Fazenda Nacional. A redação atual estende o prazo de parcelamento, de
84 para 120 parcelas.
Além disso, sugerimos emenda que visa incluir, para as empresas em recuperação judicial, a possibilidade de utilização de créditos decorrentes
de prejuízos fiscais e/ou bases de cálculo negativas da CSLL, como forma
de amortização de parte, ou do todo, dos seus passivos tributários. A
inclusão dessa emenda garantirá às empresas em recuperação judicial
melhores condições para enfrentar sua atual situação financeira, assegurando a geração de renda e manutenção de empregos. Destacamos que
essa sugestão de emenda é um pleito bastante antigo das empresas em
recuperação judicial, contemplado, inclusive, no último Programa Especial de Recuperação Tributária (PERT), do Governo Federal.
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102. Mini Reforma Trabalhista
MPV 905/2019
Ementa

Institui o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, altera a legislação trabalhista, e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão Mista (CM) - Congresso Nacional

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

Em que pese algumas ressalvas relativas à segmentação de benefícios
criada pelo programa Verde eAmarelo, que cria, indiretamente, incentivos a setores específicos da economia e, portanto, pode ter reflexos sobre a sua eficiência, destacamos como fator preponderante para o apoio
à proposta as medidas gerais de simplificação e aumento de segurança
jurídica nas relações trabalhistas. Nesse quesito, em especial, ressaltamos a regulamentação da necessidade de dupla visita para a imposição
de auto de infração e a redução dos juros incidentes sobre a correção
de débitos trabalhistas, cujo patamar significativamente superior às taxas
usuais de mercado causava distorções e incentivos à judicialização.
Para que a proposição cumpra seu objetivo pleno, contudo, consideramos de fundamental importância a aprovação da emenda nº 1.297, de autoria do dep. Jerônimo Goergen, que ajusta elementos igualmente importantes em seu conteúdo. No que diz respeito ao trabalho em domingos e
feriados, a autorização concedida pela MPV 905/2019 representa mais
um avanço relevante no processo de modernização da economia brasileira, elevando seu potencial de crescimento. Para o comércio (incluindo
serviços), contudo, devemos ressaltar que a explicitação na Lei da necessidade de submissão às leis municipais (inclusive para os domingos, o que
significa um retrocesso em relação à norma vigente anteriormente) pode
tornar a medida inócua ou, até, prejudicial, visto que pode privar o setor
que mais emprega no Brasil dessa modernização. Além disso, a redação
tem vício de inconstitucionalidade, na medida em que delega ao município legislar sobre matéria trabalhista. Com efeito, o inciso I do Art. 22 da
Constituição Federal é inequívoco ao dispor que é competência privativa
da União legislar sobre matéria trabalhista.
De outra parte, considerando as alterações propostas pela MPV 905/2019,
o repouso semanal remunerado do trabalhador será móvel, gozado em
dias da semana diversos. Esta mobilidade acarretará o trabalho em mais
de seis dias consecutivos, inobstante a concessão do repouso nos móduproposições legislativas Federais
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los semanais. Em algumas semanas o empregado trabalhará por menos
de seis dias consecutivos, noutras mais, a depender do dia da semana
em que o repouso semanal remunerado será gozado. Ocorre, contudo,
que a Justiça do Trabalho possui entendimento segundo o qual o repouso
semanal deve necessariamente ser concedido após o sétimo dia consecutivo de trabalho. Assim, caso não adaptada a redação, a alteração não
atingiria seu objetivo.
Por fim, mencionamos nosso apoio, também, à emenda nº 599, de autoria
da Senadora Soraya Thronicke, que corrige distorções na cobrança de
direitos autorais por parte, principalmente, das empresas de serviços de
hospedagem. Além de prever a participação dos usuários e de suas entidades representativas no estabelecimento das taxas a serem cobradas
pelo uso das obras musicais e líteromusicais, fonogramas e obras audiovisuais, a emenda isenta a cobrança de direitos autorais para os casos de
uso facultativo e exclusivo do hóspede dentro de meio de hospedagem.

103. Simples Trabalhista
PL 450/2015
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.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A proposta tem como objetivo facilitar e flexibilizar 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.
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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 aos preceitos
constitucionais, considerando que a Constituição Federal, 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.

104. Revogação da Reforma
Trabalhista (1)
PL 8112/2017
Ementa
Acrescenta dispositivo a Lei de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs
6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24
de julho de 1991, modificada pela Lei 13.467 de 13 de julho de 2017 a fim
restabelecer direitos retirados.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) trouxe mudanças importantíssimas nas relações de trabalho, contribuindo para o aumento da produtividade e para o desenvolvimento econômico do país. O mercado de
trabalho brasileiro passou por profundas transformações desde a implementação da CLT. Modernizar as relações de trabalho é fundamental para
garantir maior crescimento econômico e geração de empregos.
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Ao valorizar o negociado sobre o legislado, a Reforma Trabalhista trouxe um ganho de eficiência, garantindo que as empresas se adaptem às
condições específicas de regiões e setores. Por outro lado, ao estabelecer mecanismos para a redução das ações trabalhistas, cujo número é
bastante superior à média de países desenvolvidos, a Reforma garantiu
ao Brasil diminuir seus custos de produção, o que também contribui para
tornar nossa economia mais eficiente, dinâmica e competitiva. Por fim,
é importante destacar que a Reforma Trabalhista foi aprovada após
ampla discussão no Congresso Nacional, ocasião em que todos os envolvidos puderam manifestar suas opiniões e atingir um acordo sobre
a mudança de regras.
Os dados favoráveis do mercado de trabalho, recentemente divulgados,
ilustram o acerto em aprovar a Reforma Trabalhista. Conforme dados do
Caged, em 2019 foram gerados mais de 600 mil postos de trabalho formais no país, o melhor resultado desde 2013. Cabe destacar que esse resultado teve um reforço significativo dos contratos intermitentes, modalidade regulamentada pela Reforma Trabalhista. Somente em 2019 foram
85 mil vagas criadas nessa modalidade.

105. Revogação da Reforma
Trabalhista (2)
PLS 359/2018
Ementa

Revoga a reforma trabalhista, conservando a extinção da obrigatoriedade
do imposto sindical.
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Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) trouxe mudanças importantíssimas nas relações de trabalho, contribuindo para o aumento da produtividade e para o desenvolvimento econômico do país. O mercado de
trabalho brasileiro passou por profundas transformações desde a implementação da CLT. Modernizar as relações de trabalho é fundamental para
garantir maior crescimento econômico e geração de empregos.
Ao valorizar o negociado sobre o legislado, a Reforma Trabalhista trouxe um ganho de eficiência, garantindo que as empresas se adaptem às
condições específicas de regiões e setores. Por outro lado, ao estabe122
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lecer mecanismos para a redução das ações trabalhistas, cujo número é
bastante superior à média de países desenvolvidos, a Reforma garantiu
ao Brasil diminuir seus custos de produção, o que também contribui para
tornar nossa economia mais eficiente, dinâmica e competitiva. Por fim, é
importante destacar que a Reforma Trabalhista foi aprovada após ampla
discussão no Congresso Nacional, ocasião em que todos os envolvidos puderam manifestar suas opiniões e atingir um acordo sobre a
mudança de regras.
Os dados favoráveis do mercado de trabalho, recentemente divulgados,
ilustram o acerto em aprovar a Reforma Trabalhista. Conforme dados do
Caged, em 2019 foram gerados mais de 600 mil postos de trabalho formais no país, o melhor resultado desde 2013. Cabe destacar que esse resultado teve um reforço significativo dos contratos intermitentes, modalidade regulamentada pela Reforma Trabalhista. Somente em 2019 foram
85 mil vagas criadas nessa modalidade.

106. Alterações na Reforma
Trabalhista
PL 9467/2018
Ementa
Revoga o trabalho intermitente.
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Posicionamento da Fecomércio-RS

Divergente
O projeto de lei propõe anular ou suprimir alterações introduzidas pela
recente Reforma Trabalhista, aprovada pela Lei nº 13.467/2017. Em específico, o projeto prevê alterações nas regras do teletrabalho, aplicação
subsidiária das regras de direito comum ao dano extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho e revogação do trabalho intermitente.
Em relação ao primeiro ponto, destacamos que a Reforma Trabalhista excetuou o teletrabalho das regras gerais do controle da duração do trabalho para assegurar maior liberdade ao trabalhador e segurança jurídica ao
empregador, aspectos fundamentais para garantir o aumento de bem-estar e produtividade dessa modalidade de labor. Restringir essa exceção
apenas a casos em que não é possível o controle da jornada de trabalho
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retira sua efetividade, desestimula sua adoção e reduz os principais benefícios ao trabalhador, de flexibilização do horário e possibilidade de escolher o melhor momento para a realização de suas tarefas. Além disso, de
outra sorte, é importante destacar que o teletrabalho é aquele desenvolvido, geralmente, na residência do trabalhador, de modo que a aprovação
da proposta criaria embaraço desnecessário às partes.
Já a proposta de aplicação subsidiária das regras do direito comum ao
dano extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho é dispensável.
Na medida em que a nova legislação trabalhista estabeleceu as condições para a quantificação e reparação do dano extrapatrimonial, tornase desnecessária a aplicação subsidiária da regra constante no Art. 927,
parágrafo único, do Código Civil.
Por fim, a revogação do trabalho intermitente representará prejuízos
para empresários e trabalhadores. O trabalho intermitente surgiu não
para substituir as demais modalidades de contrato individual, mas para
contribuir na redução da informalidade. Com essa formalização, muitos
trabalhadores que faziam os chamados “bicos” para diversas pessoas físicas ou jurídicas (que enfrentam variações grandes, porém naturais, de
demanda e produção) terão a oportunidade de continuar exercendo suas
atividades de forma legal e digna, com toda a proteção assegurada aos
trabalhadores em geral. Retirar essa modalidade da CLT é simplesmente
cegar a legislação para uma forma de trabalho que, de fato, não deixará
de existir e ficará, novamente, à margem da Lei.

107. Vedação de Dispensas
Coletivas
PLS 132/2018
Ementa

Dá nova redação ao art. 477-A da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
vedar as dispensas plúrimas ou coletivas, salvo previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Plenário (PLEN) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A previsão contida no Art. 477-A da CLT, introduzida pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), visou disciplinar o que vinha sendo aplicado
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pela Justiça do Trabalho sem qualquer respaldo legal, por uma criação
jurisprudencial. Essa jurisprudência acabava proibindo as empresas de
dispensar seus colaboradores sem que a dispensa fosse submetida à
negociação coletiva.
Dispensas múltiplas são realizadas pelas empresas em períodos de crise
econômica, em casos de necessidade extrema e apenas como último recurso. Tais dispensas permitem que a empresa consiga manter suas atividades e uma saúde financeira mínima para remunerar a maioria de seus
colaboradores, que permanecem a ela vinculados.
Ademais, dispensas desse tipo permitem que a força de trabalho possa
transitar de setores menos produtivos para outros mais produtivos com
maior rapidez. Isso contribui de forma determinante para elevar a eficiência da economia, elemento mais importante para gerar crescimento da
renda no Brasil. Para isso, empresas que realizam atividades de baixo valor agregado, em setores de baixa produtividade, não devem enfrentar
restrições para reduzir, ou até encerrar, suas atividades quando a realidade econômica as impõe resultados consistentemente negativos.
Impedir ou restringir as dispensas plúrimas ou coletivas, portanto, exerce dois efeitos negativos. O primeiro deles é direto sobre a maioria dos
colaboradores que permanecem trabalhando e que, assim, dependem
da saúde financeira de sua empresa. O segundo é sobre a eficiência da
economia como um todo, impactando, indiretamente, o nível salarial de
todos os trabalhadores brasileiros.

108. Estabilidade de
Emprego para Adotantes
PLP 796/2015
Ementa
Altera a redação do Art. 1º da Lei Complementar nº 146/2014 para estender a estabilidade provisória no emprego para as empregadas adotantes
ou que venham a obter a guarda judicial para fins de adoção.
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Em que pese louvável o intuito do projeto, compreendemos que a concessão de estabilidade no emprego não configura uma política adequada de incentivo à adoção. Uma medida deste tipo tem impacto potencial
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negativo sobre a produtividade da economia e, portanto, sobre a renda
dos trabalhadores.
O Brasil possui elevada rigidez nas regras trabalhistas. Para que a produtividade e a renda cresçam, é fundamental garantir flexibilidade ao empregador, de forma que este possa contratar e demitir de acordo com o
desempenho de sua produção ou vendas. Retirar essa flexibilidade amplia
os riscos da atividade produtiva e desestimula novas contratações, prejudicando ainda mais a geração de emprego e renda. Desse modo, caso
seja identificada a necessidade de criação de uma política de incentivo à
adoção, sugerimos que sejam avaliadas outras alternativas, cujo impacto
seja reduzido em relação ao PLS 796/2015.

109. Estabilidade no
Emprego Para Responsáves
Por Pessoa Com Deficiência
PL 569/2019
Ementa
Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT para
dispor sobre a estabilidade no emprego dos empregados responsáveis
por pessoa com deficiência.
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Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Em que pese louvável o intuito do projeto, compreendemos que a concessão de estabilidade no emprego não configura uma política adequada.
Uma medida deste tipo tem impacto potencial sobre a produtividade da
economia e, portanto, sobre a renda dos trabalhadores. O Brasil possui
elevada rigidez nas regras trabalhistas. Para que a produtividade e a renda cresçam é fundamental garantir flexibilidade ao empregador, de forma
que este possa contratar e demitir de acordo com o desempenho de sua
produção ou vendas. Retirar essa flexibilidade amplia os riscos da atividade produtiva e desestimula novas contratações, prejudicando ainda mais
a geração de emprego e renda.
Compete ao Estado a criação de políticas de incentivo à contratação de
trabalhadores portadores de necessidades especiais, bem como ações
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para o desenvolvimento dos mesmos como pessoas, garantindo a estes a
maior autonomia possível. Regras como a proposta, ao invés de gerarem
inclusão no mercado de trabalho, acabam por excluir ainda mais esses
indivíduos. Muitos empregadores, cientes da estabilidade assegurada
em lei aos trabalhadores responsáveis por deficientes físicos, diante da
impossibilidade de demissão, optarão pela contratação de outros trabalhadores, agravando a situação econômica de muitas famílias com deficientes físicos, objetivo oposto ao do projeto.

110. Término da Relação de
Trabalho Pelo Empregador
MSC 59/2008
Ementa
Visa ratificar o texto da Convenção n° 158, de 02 de junho de 1982, da
organização internacional do Trabalho - OIT, sobre o término da Relação
de Trabalho por iniciativa do Empregador.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Convenção 158 da OIT retira das empresas do setor privado o direito
de demitir funcionários sem causa justificada, determinando que 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). Não ocorrendo acordo, a discussão é encaminhada à Justiça
do Trabalho, a qual decidirá pelo desligamento com ou sem indenização,
ou pela reintegração do trabalhador (devendo a empresa indenizá-lo pelo
período durante o qual esteve afastado). Com isso, o processo de demissão poderá se arrastar por longo período de tempo (meses ou anos).
Na prática, a Convenção 158 da OIT acaba criando uma espécie de estabilidade no emprego para o setor privado, o que prejudica a criação de
empregos e a produtividade da economia, e representa um retrocesso
legislativo relevante para o País. É de suma importância observar que o
texto da Convenção, datado de 1982, trata da revisão de regras de 1963
e é completamente inadequado para reger as relações atuais. A evolução
das normas trabalhistas brasileiras culminou em diversos benefícios que
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asseguram aos trabalhadores garantias, dentre as quais é possível destacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a multa de 40%
em despedidas sem justa causa, o aviso prévio e o seguro-desemprego,
além de garantias às gestantes, acidentados e membros da CIPA. Por isso,
além de impactar negativamente a economia, a Convenção também não
beneficia o trabalhador, que, ao ficar sujeito a disputas judiciais, deixa de
contar com benefícios que garantiriam o seu sustento até a recolocação
no mercado de trabalho. Por esses motivos, menos de 40, dos 183 países
membros da OIT, ratificaram a Convenção.
Por fim, cabe lembrar que já 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 admitir que norma
inscrita em tratado internacional prevaleça sobre a Constituição Federal.”
(Recurso de Revista 744.878/2001.0)

111. Demissão em Casos de
Embriaguez
PL 206/2003
Ementa

Acrescenta um parágrafo ao art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, versando sobre a justa causa na rescisão de contrato de trabalho em
caso de alcoolismo.
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Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Em primeiro lugar, há que se louvar o objetivo de priorizar o tratamento
do alcoolismo, antes de qualquer punição. Conforme definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o alcoolismo é, de fato, doença que
necessita de tratamento, inclusive com indicação de afastamento (auxílio-doença). A própria jurisprudência atual, mesmo que ainda não majoritária, é de que o alcoólatra seja encaminhado para tratamento médico
e não seja dispensado por justa causa, na forma do Art. 482 da CLT
(embriaguez habitual).
Há que se distinguir, contudo, embriaguez de alcoolismo. O fato do empregado ser flagrado embriagado no serviço não o classifica, necessariamente, como alcoólatra. No alcoolismo o trabalhador age de forma
inconsciente, compulsiva e exagerada. Por outro lado, na embriaguez, o
trabalhador recorre ao álcool de forma consciente. Não se trata de uma
dependência, mas de uma escolha. Nessas situações, a Justiça do Trabalho admite a dispensa por justa causa, principalmente se a embriaguez
em serviço acarretar riscos ao próprio trabalhador, aos colegas de trabalho ou a toda sociedade, em razão do tipo de atividade exercida por ele,
a exemplo de motoristas, enfermeiros, cuidadores, operadores de máquinas de precisão, entre outros.
Para o profissional motorista, especificamente, podemos citar a Lei
13.103/2015, conhecida como a Lei dos Motoristas Profissionais. Esta Lei
alterou os artigos 168 e 235-B da CLT, no que diz respeito à instituição,
pelas empresas que empreguem motoristas, do Programa de Controle
de Uso de Álcool e outras Drogas e à aplicação de testes toxicológicos.
Nos termos do Art. 235-B da CLT, um dos deveres do motorista profissional empregado é "submeter-se a exames toxicológicos com janela de
detecção mínima de 90 (noventa) dias e à programa de controle de uso
de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador, com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 (dois) anos e 6 (seis) meses". O
parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece que "a recusa do
empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle de uso
de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso VII será considerada infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei". Isso porque
o próprio Código de Trânsito Brasileiro (CTB) veda o uso de álcool durante
a condução de veículo automotor.
Ao simplesmente revogar a alínea “f” do artigo 482 da CLT, o projeto não
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faz qualquer distinção entre embriaguez e alcoolismo, ignorando as classificações da OMS em relação ao que é ou não doença. Neste cenário,
verificado tanto no projeto original da Câmara dos Deputados quanto
no substitutivo do Senado Federal, compreendemos que deva ser invocado o princípio mínimo da razoabilidade, tendo em vista que a legislação deve ter coerência e racionalidade como instrumento próprio para
obtenção dos objetivos pelos quais foi proposta, o que não se logrou
êxito no presente caso.

112. Reversão Judicial de
Demissão por Justa Causa
PL 1921/2019
Ementa
Altera os arts. 482 e 483 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a reversão, em juízo, da dispensa por justa causa e sobre os efeitos
judiciais do reconhecimento da rescisão do contrato de trabalho por culpa do empregador.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

O projeto de lei, nos termos propostos, desvirtua completamente o instituto que dá estabilidade ao empregado. Todos os dispositivos constitucionais que disciplinam a matéria asseguram ao empregado a garantia
ao posto de trabalho, não apenas ao salário. O salário é contrapartida
do trabalho realizado, sendo a estabilidade apenas uma garantia de não
rompimento do vínculo com o empregador.
O PL 1921/2019, em oposição, concede ao empregado, quando reconhecida em juízo a ausência de justa causa para uma dispensa ocorrida dentro de um período de estabilidade, o poder de escolher entre o retorno ao
posto de trabalho ou o recebimento dos salários desse período, mesmo
sem trabalhar. Assim, na prática, o projeto cria mecanismo que incentiva
os trabalhadores que se enquadram nesse caso a não optarem por gozar
da estabilidade de emprego, mas sim aguardar o máximo de tempo possível para tentar reverter uma demissão através de um processo judicial.
Com isso, transforma o benefício da estabilidade de emprego em algo
meramente pecuniário, diferente de sua natureza, acabando com a con130
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trapartida inerente ao salário, que é o trabalho.
Por fim, também deve ser rechaçada a proposta de alteração do Art. 483
da CLT para inclusão do parágrafo quarto. Nos casos de rescisão indireta
do contrato de trabalho não há atraso no pagamento de salários e a rescisão somente irá ocorrer quando da prolação da sentença, não havendo
direito do empregado a qualquer multa, pois este continua recebendo
seus salários, podendo inclusive optar, a seu risco, em permanecer exercendo suas atividades durante a tramitação do processo.

113. Revogação da
Regulamentação do
Teletrabalho
PL 8501/2017
Ementa
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para revogar o teletrabalho.
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Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Fecomércio-RS entende que o projeto representa um retrocesso, ao
buscar a revogação da regulamentação do teletrabalho (também conhecido como home office). A regulamentação dessa modalidade de trabalho
foi um dos grandes avanços da Reforma Trabalhista, aprovada em 2017,
pois amplia a produtividade econômica, com ganhos tanto às empresas
quanto aos trabalhadores.
Com a disseminação possibilitada pela regulamentação, há economia
de tempo e de recursos relacionados à locomoção. Conforme a FIRJAN,
com base em dados das oito maiores capitais, na média, o trabalhador
brasileiro despende mais de duas horas para ir e voltar de sua residência
até o local de trabalho.
Além disso, cabe destacar como positivas a maior flexibilidade de horário
e de vestimenta. Essa prática permite ao trabalhador adaptar melhor sua
jornada de trabalho às atividades de sua vida privada, melhorando, consideravelmente, a qualidade de vida. Ainda, há economia de recursos nos
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casos em que o ambiente exige vestimenta mais formal, propiciando ao
trabalhador a possibilidade de escolha da vestimenta.
Salientamos que o teletrabalho é uma modalidade em franca expansão,
especialmente nos países desenvolvidos. A flexibilidade propiciada por
esse tipo de trabalho, além da economia de recursos financeiros, é crucial para o melhor desempenho de determinadas atividades, entre as
quais podemos citar aquelas relacionadas à criação e que demandam
grande concentração.

114. Restrições a Caixas
e Empacotadores de
Supermercados
PL 353/2011
Ementa
Proíbe ao caixa de supermercado exercer a função de empacotador, concomitantemente.
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Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

O projeto busca proibir ao caixa de supermercado de exercer a função
de empacotador, concomitantemente à sua função principal. A ação
desenvolvida pelo empacotador em um mercado, contudo, se relaciona
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 complementares tarefas.
A contratação de um profissional específico para função de empacotador, em jornada integral e com todos os encargos trabalhistas envolvidos, acarreta custos com os quais nem todos os consumidores estão
dispostos a arcar, mesmo que isso represente um conforto maior no
momento das compras. Por isso, não é razoável obrigar todos os estabelecimentos a adotarem esta estratégia ou simplesmente proibi-los de
oferecer um suporte mínimo, conduzido pelo operador de caixa, para
empacotar as mercadorias.
Caso aprovado, o PL 353/2011 trará prejuízos tanto para os consumidores
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quanto aos próprios trabalhadores atingidos por tal restrição. A limitação
das funções do profissional que exerce a função de caixa reduz a sua produtividade, aumenta seu tempo ocioso no trabalho e compromete a capacidade de atrair clientes para o estabelecimento em que trabalha. Todos
esses fatores impactam negativamente seu potencial de remuneração,
objetivo diverso do intuito de beneficiar os trabalhadores.

115. Peso Máximo de Remoção
PL 5746/2005
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.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão Temporária (CT) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A proposição modifica o peso máximo a ser suportado por um trabalhador, reduzindo-o de 60kg para 30kg. 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.
É importante destacar que a Consolidação das Leis do Trabalho já prevê
que o transporte individual de carga não pode ser realizado com peso
capaz de comprometer a saúde e a segurança do trabalhador. Então, a
legislação proposta destoa-se das demais regras consolidadas, como a
CLT, a NR 17 e a Convenção n° 127 da OIT.
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.
Por fim, é imperioso lembrar 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.
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116. Divisão do Período de
Férias
PL 353/2019
Ementa
Altera e acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis Trabalhistas
para dispor sobre período aquisitivo e de gozo de férias.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Compreendemos que as alterações propostas pela Reforma Trabalhista,
com a possibilidade de parcelamento em períodos inferiores a 15 dias,
são benéficas tanto aos trabalhadores quanto aos empresários. Garantir
essa flexibilidade permite às empresas maior organização da produção,
bem como ao trabalhador adquirir mais períodos de férias ao longo do
ano, ampliando seu bem-estar. Essa divisão permite, inclusive, ganhos no
número absoluto de dias de férias gozados pelo trabalhador, pois este poderá solicitar período aquisitivo de cinco dias, entre segunda e sexta-feira, sem que o final de semana seja contabilizado como período de férias.
É importante destacar que a Reforma aprovada assegura que, ao menos,
um dos períodos de férias não poderá ser inferior a 14 dias corridos, sendo
que os demais não poderão ser inferiores a cinco dias. Entendemos que
as modificações trazidas pela Reforma Trabalhista expressam os desejos
de ambas as partes, trabalhadores e empresários. Revogar este dispositivo é reduzir as possibilidades de escolhas dos cidadãos. Novamente,
trata-se de clara intervenção do Estado na atividade econômica, engessando o mercado de trabalho.

117. Vale-Transporte
PLS 332/2016
Ementa
Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, de 1º de maio de 1943,
que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, e a Lei nº 7.418, de 16 de
dezembro de 1985, que institui o vale-transporte, e dá outras providências.
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Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Reforma Trabalhista trouxe mudanças importantíssimas nas relações
de trabalho, visando a geração de mais postos de trabalho e o desenvolvimento econômico do país. A lei foi aprovada, com ampla discussão no
Congresso Nacional, valorizou, principalmente, a autonomia privada coletiva. O PLS 332/2016, como proposto, muda novamente as regras para
restringir as possibilidades de negociação entre sindicatos profissionais e
patronais, ou sindicatos profissionais e empresas.
O projeto veda ao empregador a substituição do vale-transporte por dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, inclusive mediante convenção ou acordo coletivo. Esta proibição retira flexibilidade e prejudica
inúmeros trabalhadores, pois há casos em que o deslocamento é feito de
carro e não necessariamente por transporte púbico.
Acreditamos que a melhor forma de fomentar o uso do transporte público
não é retirando o livre arbítrio de trabalhadores para escolherem o melhor
meio de deslocamento entre sua casa e o local de trabalho. O Estado mais
uma vez pretende retirar o poder das partes de fixar as relações do negócio entre elas firmado, criando regras que só engessam todo sistema, sem
reais contrapartidas aos atingidos.

118. Teste de Gravidez no
Exame Demissional
PL 6552/2019
Ementa
Acrescenta parágrafo ao art. 373-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a exigência de teste de gravidez nos exames demissionais.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O atestado de exame demissional concede proteção a empresas e trabalhadores, assegurando que o colaborador que está sendo dispensado
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de seu cargo, ao longo de seu tempo de serviço, não foi colocado em
situação de risco e nem comprometeu a sua saúde. Em síntese, serve para
comprovar que o colaborador está em pleno gozo de suas forças físicas e
mentais e apto para reinserção no mercado de trabalho.
No caso específico do exame de gravidez, a lei proíbe que empresas solicitem a realização do exame no ato da dispensa. Contudo, diante de todas
as controvérsias e inúmeras ações trabalhistas, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tem permitido ao empregador a realização
de exame de gravidez quando a mulher deixa a empresa. O entendimento
do Tribunal sinaliza a possibilidade de solucionar um problema que frequentemente acaba sendo discutido na Justiça do Trabalho. Muitas vezes
a mulher descobria que já estava grávida antes de ser demitida e procurava um advogado para buscar a reintegração ao quadro da empresa, considerando que a lei prevê estabilidade durante cinco meses após o parto.
Assim, inserir regra específica na Consolidação das Leis de Trabalho
(CLT), permitindo expressamente a realização de exame de gravidez no
ato demissional, pode evitar inúmeras discussões judiciais acerca da estabilidade da gestante, conferindo maior segurança jurídica às empresas e reduzindo custos processuais, inclusive para o setor público. Essa
modificação garantirá que as empresas não serão surpreendidas com
demandas judiciais mais de um ano após o fim do contrato, tendo em
vista o tamanho do prazo existente para que sejam postuladas as indenizações pela estabilidade.

119. Normas Trabalhistas
para Idosos
PL 6685/2009
Ementa
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre a
proteção do trabalho do idoso.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Em primeiro lugar, devemos apontar que a Constituição Federal define
os valores sociais do trabalho como fundamentos da República, devendo
o Estado promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
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sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º).
Igualmente, a Carta Magna proíbe, no ambiente de trabalho, diferenças
salariais no desempenho das funções e no critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, e estado civil (Art.7º, inciso XXX). Assim, serão
inconstitucionais todas as formas de discriminação e impedimento de
acesso ao trabalho de pessoas idosas, o que recomenda a reprovação do
PL 6.685/2009, visto que o mesmo não guarda compatibilidade material
com os princípios constitucionais gerais da isonomia e da não discriminação e de direitos dos trabalhadores.
Além disso, no que diz respeito ao mérito, em que pese a louvável intenção do projeto, a proposta pode trazer mais transtornos do que benefícios
aos idosos. Na prática, ao tentar proteger trabalhadores com 60 anos ou
mais, a proposição cria muitas desvantagens para o candidato a emprego
nessa faixa etária, além de onerar o contrato dos que estão empregados,
colocando em risco a sua manutenção.
Nesse ponto, também não podemos deixar de ressaltar o fato de que estabelecer a idade de 60 anos ou mais para caracterização de uma pessoa
“idosa” não é coerente com a expectativa de vida atual de um brasileiro
e com os parâmetros atualizados pela recente reforma da previdência. O
progresso observado nas condições de vida e saúde têm prolongado a
longevidade dos brasileiros e, principalmente, melhorado as condições
físicas e mentais das pessoas em idades cada vez mais avançadas. Verifica-se, desse modo, o consequente aumento do número de idosos,
aposentados ou não, que continuam atuantes no mercado de trabalho.
Estabelecer um tratamento diferenciado para esses trabalhadores pode
acabar, portanto, reforçando preconceitos e criar ou aprofundar a estigmatização de um segmento da população.
Por fim, há que se ressaltar que, no ordenamento jurídico atual, já existem
normas de proteção à saúde dos trabalhadores que se aplicam perfeitamente aos idosos. Nesse ponto, é possível citar a repetição causada pelo projeto
de elementos como a jornada de trabalho de 8 horas diárias e a compensação de horas extras ou remuneração destas de 50% sobre a hora normal.

120. Licença Para Tratar de
Assuntos Privados
PL 483/2011
Ementa
Propõem alteração na CLT acrescendo dispositivo ao Art. 473, permitindo ao trabalhador faltar ao serviço um dia por ano sem prejuizo de remuneração, para tratar assuntos particulares.
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Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Em primeiro lugar, é importante lembrar que, atualmente, já constam na
CLT nove possibilidades anuais de o empregado não comparecer ao trabalho sem prejuízo do seu salário. Medidas como essa, que supostamente
acrescentam direitos ao trabalhador, sempre devem ser analisadas levando em conta seu impacto sobre a remuneração.
Qualquer ausência ao trabalho, estabelecida por lei ou não, tem como
contrapartida a necessidade de compensação das horas de trabalho pela
contratação de mais colaboradores (sem que isso represente acréscimo
de produção) ou a redução da produção da empresa com a qual existe o
vínculo de trabalho. Não existe outra forma de compensação. Qualquer
uma dessas duas contrapartidas tem como resultado certo a redução na
remuneração individual potencial dos trabalhadores que são beneficiados com o direito à folga.
Por isso, acreditamos que tal matéria deve ser objeto de negociação coletiva, ao invés de uma obrigação legal. Desse modo, os trabalhadores
de cada categoria e região podem escolher o ponto de equilíbrio entre
benefícios e remuneração que melhor atende às suas necessidades.

121. Afastamento para
Práticas Religiosas
PL 3346/2019
Ementa
Altera o art. 67 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para assegurar prestação alternativa ao empregado, em virtude de escusa de consciência, quando o seu dia de guarda religioso coincidir com o dia de trabalho e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente
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A Constituição Federal define os valores sociais do trabalho como fundamentos da República, devendo o Estado promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação (Art.3º). Igualmente, proíbe no ambiente de trabalho diferenças salariais no desempenho das funções e no critério de admissão
por motivo de sexo, idade, cor, e estado civil (Art.7º, XXX).
Com efeito, o projeto de lei proposto viola princípios constitucionais,
assegurando privilégio para determinados trabalhadores, que não serão
gozados por outros empregados sem opção religiosa específica ou de religiões que não lhe garantam o benefício. Isso acaba por violar o princípio
da isonomia e da não-discriminação, assegurados na lei maior (Art. 5º,
caput e 7º, XXX, da CF/88).
Não parece razoável estabelecer um tratamento diferenciado para trabalhadores que laboram na mesma empresa. Esse tratamento, na prática,
pode reforçar preconceitos de quem não tolera diferenças, aprofundar a
estigmatização entre religiões e, principalmente, afastar pessoas de determinadas opções religiosas do mercado de trabalho, com o aumento de
chances de demissões redução de ofertas de emprego devido ao desequilíbrio de privilégios.
Por fim, é fundamental relembrar que a legislação federal já determina e
regulamenta o descanso semanal remunerado. A folga pode ocorrer em
qualquer dia da semana, mediante acordo entre empregador e colaborador, com a garantia, inclusive, de que seja gozada em um domingo a cada
período de tempo que varia conforme o setor de atuação da empresa.
Logo, a regra do descanso semanal remunerado já confere a flexibilidade
necessária a qualquer prática religiosa, sem estabelecer, contudo, nenhum desequilíbrio de benefícios que possa representar prejuízos a um
grupo de trabalhadores.

122. Afastamento para
Acompanhamento de
Competições Esportivas
PL 3966/2019
Ementa
Acrescenta o inciso XII ao Art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, para
permitir que o responsável por menor de 18 anos possa se ausentar do
serviço para acompanhá-lo para participar em competições esportivas,
nas condições que especifica.
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Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Atualmente, a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), em seu Art. 473,
já elenca as possibilidades de afastamento do empregado do ambiente
de trabalho sem prejuízo da sua remuneração. Os demais benefícios não
previstos na Lei devem ser objeto de negociação coletiva entre empresa
e colaborador, ou entre os sindicatos da categoria.
O projeto proposto visa conceder suposto benefício aos empregados,
que poderiam se ausentar para acompanhar os filhos menores de 18 anos
em competições esportivas. Ao criar essa obrigação às empresas, de liberação de colaboradores sem prejuízo da remuneração, no entanto, acaba
por desincentivar a contratação de pessoas com filhos, prejudicando a inserção destes no mercado de trabalho. A proposição criaria um desequilíbrio de benefícios, que, como vários outros exemplos, tende a provocar
consequências sobre o mercado de trabalho.
Ainda, é importante destacar que não há qualquer argumentação técnica
plausível para o projeto. Caso aprovado, ele tão somente ampliará o conflito nas relações de trabalho, criando mais uma regra imposta por Lei a
ser cumprida por empresas. O papel do Estado deve ser de apaziguador
de conflitos, de promoção da igualdade e do desenvolvimento econômico para geração de novos postos de trabalho, objetivos não contemplados por este projeto.

123. Afastamento para
Realização de Exames
PL 1830/2007
Ementa
Acrescenta dispositivo ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
incluir o exame de detecção de câncer de mama, útero ou próstata nas
hipóteses em que o empregado poderá se afastar do serviço sem prejuízo
do salário.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - Câmara dos Deputados
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

O Art. 473 da CLT elenca todas as possibilidades em que o empregado
poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo no salário. Contudo, não é taxativo, o que possibilita a negociação coletiva de outras
hipóteses entre entidades sindicais ou entre sindicato e empresa. Incluir
na lei mais uma hipótese de ausência do empregado ao serviço é esvaziar
a negociação coletiva da categoria. Ninguém melhor que os atores diretamente envolvidos para avaliar caso a caso e negociar ou não a necessidade de afastamento do trabalhador das atividades para realização de
exame médico.
Ademais, a proposta não observa a realidade de cada empresa. Empresas de pequeno porte e microempresas, muitas vezes, possuem um único
funcionário. Logo, criar mais uma hipótese de afastamento representa
grande prejuízo a esses estabelecimentos, que terão que encontrar alternativa para substituição dessa mão de obra ou, até mesmo, deixar de
funcionar nesses dias. Assim, entendemos que qualquer ampliação das
possibilidades já elencadas no Art. 473 da CLT devem ser fruto de negociação da categoria, juntamente com as entidades sindicais que as representam, incentivando assim a autocomposição coletiva dos conflitos que
possam vir a surgir nas relações de trabalho.

124. Autorização para
Trabalho da Gestante
PLS 373/2018
Ementa
Modifica o Art. 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a interveniência do sindicato profissional ou da autoridade administrativa do trabalho para a autorização do trabalho da gestante em condições insalubres.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

O projeto determina a exigência de intervenção do sindicato profissional
no procedimento de autorização de trabalho da gestante em condições
insalubres. O Art. 394-A da CLT estabelece, no inciso II, que as gestantes
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serão afastadas das atividades consideradas insalubres em grau médio ou
mínimo, quando o médico responsável por acompanhar a gestante assim
determinar, mediante apresentação de atestado médico. O PLS 373/2018,
no entanto, estabelece o afastamento imediato da gestante nestes casos.
Ou seja, assim que confirmada a gravidez, a gestante estará impedida
de trabalhar nessa atividade, podendo regressar somente mediante apresentação de atestado de permissão.
Em que pese louvável a preocupação com a gestante, a regra proposta
pelo PLS prejudica as relações de trabalho, considerando que a maior parte
das gestantes podem continuar trabalhando, sem, no entanto, incorrer em
riscos à saúde. Assim, consideramos que manter a atual regra, constante
na CLT, é medida muito mais efetiva para as relações de trabalho, visto que
o afastamento somente irá ocorrer após a apresentação de laudo médico,
possibilitando às empresas e às trabalhadoras maior organização.
Ainda, caso aprovado, as gestantes afastadas das atividades consideradas de média e baixa insalubridade, a depender do segmento econômico
da empresa, não terão outro setor ou função onde possam ser realocadas. Desse modo, considerando o tempo de espera para a consulta com
o médico, haverá o encaminhamento da gestante ao benefício do auxíliodoença, gerando burocracia, em grande parte dos casos, desnecessária.
Por fim, há que se ressaltar que a proposição reforçaria os indesejados diferenciais de gênero observados no mercado de trabalho. Ao criar regras
que burocratizam e dificultam a relação entre empresas e trabalhadoras,
a medida não contribui para o objetivo de reduzir a distância entre os salários e as taxas de ocupação das mulheres em relação aos dos homens,
fato verificado atualmente.

125. Afastamento de
Trabalhadora Gestante
ou Lactante
PL 11239/2018
Ementa
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a proteção da
trabalhadora gestante ou lactante em face do labor insalubre.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER) - Câmara
dos Deputados
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Atualmente, o Art. 394-A da CLT estabelece, no inciso I, que as gestantes
que atuam em atividade insalubre em grau máximo serão imediatamente
afastadas da atividade. Já o inciso II estabelece que as gestantes serão
afastadas das atividades consideradas insalubres em grau médio e mínimo, quando apresentarem atestado de saúde. Ainda, no inciso III estabelece que a empregada será afastada em atividade insalubre em qualquer
grau, enquanto durar a lactação, desde que apresente atestado médico
recomendando. Neste cenário, duas são as regras atuais: afastamento
imediato para a grávida em atividade insalubre em grau máximo e afastamento, a pedido da gestante (de posse de laudo médico recomendando),
nos casos das atividades em grau de insalubridade médio e mínimo.
O PL 11.239/2018 prevê o afastamento da gestante e lactante enquanto
durar a gestação ou lactação nas atividades insalubres independentemente do grau (mínimo, médio ou máximo). Embora louvável qualquer
preocupação social com gestantes e lactantes, a regra proposta representa um retrocesso, na medida em que engessa as relações de trabalho
e, com isso, retira eficiência do sistema econômico. Assim, deve impactar
negativamente na renda dos trabalhadores que atinge.
A atual regra da CLT, em oposição, é positiva pois permite que o afastamento do trabalho ocorra na exata proporção de sua necessidade. Para
julgar essa necessidade, ademais, não existe ninguém mais capacitado
do que a própria gestante, que conhece a realidade de sua rotina laboral,
e seu médico, profissional habilitado para atestá-la, mediante um laudo.
Desse modo, a regra vigente permite que empresas e trabalhadoras se organizem e se adaptem melhor às características de cada caso. Isso garante mais eficiência econômica e estimula a contratação de mulheres, contribuindo para reduzir o hiato de desemprego existente entre os gêneros
feminino e masculino. Alternativamente, a aprovação do PL 11.239/2018,
na tentativa de beneficiar gestantes e lactantes, poderá gerar efeito inverso, promovendo mais limitações para a contratação de mulheres, o que
não é o interesse do legislador. Mais do que em qualquer outro momento,
a atual conjuntura do país exige uma preocupação especial com políticas
que incentivem contratações, ao invés de gerar empecilhos para elas.

126. Aumento da LicençaMaternidade (1)
PEC 515/2010
Ementa

Dá nova redação ao inciso XVIII do art. 7º da Constituição Federal,
ampliando para 180 (cento e oitenta) dias a licença à gestante.
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Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Plenário (PLEN) - 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. Apesar do
nobre objetivo proposição, há que se considerar que o aumento compulsório 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.
As pesquisas do mercado de trabalho mostram que, para as mulheres,
as taxas de desocupação já são sistematicamente maiores e os salários
são inferiores aos dos homens. 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 benefícios adicionais, que implicam salários menores e resistência
na contratação da mão de obra feminina. A PEC 515/2010, ao aumentar
essas diferenças, na prática, dificultaria ainda mais a busca pela igualdade de gênero no mercado de trabalho.
Além disso, inexistem evidências de que o atual prazo de licença-maternidade no Brasil provoque algum prejuízo à saúde de recém-nascidos ou de
suas mães. Nesse sentido, também vale considerar o fato de que esse período de licença remunerada já é, no Brasil, maior do que na maior parte
dos países do mundo, segundo dados da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Económico (OCDE). Nesse grupo, estão incluídos países como Austrália, Portugal, México, Coréia do Sul, Noruega, Alemanha,
Japão, Bélgica, França, Holanda, Espanha, Turquia, Suíça e Canadá, entre
outros. Outra boa parte de nações, onde se incluem os Estados Unidos,
inclusive sequer possuem esse tipo de licença determinada por lei.

127. Aumento da LicençaMaternidade (2)
PLS 151/2017
Ementa
Altera os Arts. 392, 392-A e 473, III da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para estabelecer o compartilhamento da licença-maternidade e
da licença-adotante.
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Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A proposta pretende a extensão obrigatória da licença-maternidade
para 180 dias e, além disso, possibilita seu compartilhamento por até 60
dias com o cônjuge ou companheiro. Em caso de filho com deficiência, o
período da licença seria dobrado, com a possibilidade de o companheiro usufruir de metade dele.
Em que pese louvável seu objetivo primário, de garantir as melhores
condições possíveis ao recém-nascido, entendemos que é necessário
também ponderar os impactos decorrentes da proposta em questão.
Além das implicações econômicas relacionadas ao afastamento dos
profissionais por prazo maior, a proposição deve dificultar ainda mais a
inserção da mulher no mercado de trabalho.
Atualmente, conforme atestam os dados, a participação da mulher no
mercado de trabalho ainda está bastante aquém de sua representatividade na população. Conforme a PNAD do IBGE, as mulheres representam mais de 50% da população em idade apta ao trabalho, no entanto
sua participação no contingente de pessoas ocupadas não chega a 45%.
Por outro lado, inexistem evidências de que o atual prazo de licença
-maternidade no Brasil provoque algum prejuízo à saúde de recém-nascidos ou de suas mães. Nesse sentido, também vale considerar o fato
de que esse período de licença remunerada já é, no Brasil, maior do
que na maior parte dos países do mundo, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Nesse
grupo, estão incluídos países como Austrália, Portugal, México, Coréia
do Sul, Noruega, Alemanha, Japão, Bélgica, França, Holanda, Espanha,
Turquia, Suíça e Canadá, entre outros. Outra boa parte de nações, onde
se incluem os Estados Unidos, inclusive sequer possuem esse tipo de
licença determinada por lei.
Por fim, não se pode deixar de mencionar o impacto da proposta nas finanças públicas, prejudicando investimentos e o orçamento do governo
federal em áreas de cunho social. Conforme o relatório da Consultoria
de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal, o aumento
no custeio do salário-maternidade seria em torno de R$ 6 bilhões por
ano, o que equivale a, aproximadamente, um quinto de todo o orçamento do programa bolsa-família.
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128. Aumento da LicençaMaternidade (3)
PEC 1/2018
Ementa

Altera os incisos XVIII e XIX do art. 7º da Constituição Federal, para ampliar a duração da licença-maternidade e da licença-paternidade.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Em que pese louvável seu objetivo primário, de garantir as melhores condições possíveis ao recém-nascido, entendemos que é necessário também ponderar os impactos decorrentes da proposta em questão. Além
das implicações econômicas relacionadas ao afastamento dos profissionais por prazo maior, a proposição deve dificultar ainda mais a inserção
da mulher no mercado de trabalho.
Atualmente, conforme atestam os dados, a participação da mulher no
mercado de trabalho ainda está bastante aquém de sua representatividade na população. Conforme a PNAD do IBGE, as mulheres representam
mais de 50% da população em idade apta ao trabalho, no entanto sua
participação no contingente de pessoas ocupadas não chega a 45%.
Por outro lado, inexistem evidências de que o atual prazo de licença-maternidade no Brasil provoque algum prejuízo à saúde de recém-nascidos
ou de suas mães. Nesse sentido, também vale considerar o fato de que
esse período de licença remunerada já é, no Brasil, maior do que na maior
parte dos países do mundo, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Nesse grupo, estão incluídos países como Austrália, Portugal, México, Coréia do Sul, Noruega,
Alemanha, Japão, Bélgica, França, Holanda, Espanha, Turquia, Suíça e Canadá, entre outros. Outra boa parte de nações, onde se incluem os Estados
Unidos, inclusive sequer possuem esse tipo de licença determinada por lei.

129. Compartilhamento da
Licença-Maternidade
PL 10062/2018
Ementa

Altera a CLT e a Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
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da Previdência Social, para aumentar o prazo da licença-maternidade,
de 120 para 180 dias, e permitir ao pai acompanhar a mãe do nascituro
nas consultas e exames durante a gravidez.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão Temporária (CT) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Em que pese louvável a iniciativa do projeto de facultar ao casal o compartilhamento do tempo de 120 dias para gozo da licença-maternidade,
permitindo que o pai participe de forma mais efetiva dos primeiros meses de vida do filho, é necessário alertar que a adoção do modelo pelo
casal possa vir a comprometer a amamentação da criança. Como muito
bem colocado pela autora do projeto, “a única coisa que um homem
não pode fazer ao cuidar de um recém-nascido é dar o peito para mamar”. Com efeito, segundo as recomendações da Organização Mundial
da Saúde (OMS), o leite materno deve ser ofertado como o primeiro alimento da criança exclusivo nos seis primeiros meses de vida. Inúmeros
são os estudos que comprovam a importância da amamentação, pois,
além do leite materno possuir todos os nutrientes para o desenvolvimento do bebê, este diminui os riscos de infecções gerais, doenças respiratórias, auxiliando na digestão. Esse foi, justamente, o grande propósito
da ampliação da licença-maternidade no Brasil.
Como é de conhecimento, a licença-maternidade foi introduzida pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943. Naquela época, a
mulher tinha direito a quatro semanas de folga antes do parto e oito
semanas após o parto. Com a Constituição Federal de 1988, a licença
foi ratificada como direito social e passou a ter duração de 120 dias. A
Lei nº 11.770/2008, que criou o programa Empresa Cidadã para incentivar as empresas a ampliar o prazo de licença-maternidade para seis
meses, teve como foco primordial possibilitar que a mãe pudesse ficar
com o filho nos primeiros seis meses de vida, período recomendado pela
OMS para que a criança se alimente exclusivamente do leite materno,
em razão de todos os benefícios físicos e psíquicos tanto para a mulher
como para o lactente, cientificamente comprovados. Neste cenário, a
opção de compartilhamento da licença-maternidade representa o comprometimento de um processo de avanço legislativo histórico para que
seja garantido ao bebê a alimentação exclusiva pelo leite materno nos
primeiros meses de vida.
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130. Cota para Mulheres
PLS 216/2016
Ementa
Acrescenta Art. 373-B à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre
o percentual mínimo de empregadas mulheres, nas atividades-fim das
empresas com mais de dez empregados.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente ao Substitutivo

Em que pese o nobre objetivo de elevar a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a criação de cotas de contratação para as empresas
não parece a melhor forma de atingi-lo. Em primeiro lugar, não se pode
deixar de ressaltar que a proposta afronta princípios constitucionais básicos, da isonomia e da não discriminação e de direitos dos trabalhadores.
Em específico, no Art. 7º, inciso XXX, a Constituição Federal proíbe, no
ambiente de trabalho, diferenças nos critérios de admissão por motivo de
sexo, idade, cor, e estado civil.
No que diz respeito ao mérito, é fundamental lembrar que a liberdade de
contratação e de emprego é um aspecto fundamental para garantir eficiência à economia, elevando os níveis salariais praticados pelas empresas. Com essa liberdade, as empresas tendem a contratar pessoas cujas
características pessoais e profissionais se adaptem melhor às atividades
realizadas, sem preconceito de gênero.
Com isso, é interessante notar que, mesmo sem a existência de cotas estabelecidas na Lei, existem variações sensíveis entre os segmentos econômicos no que diz respeito à participação feminina. Utilizando o exemplo do
Rio Grande do Sul, conforme os dados do Ministério do Trabalho, os segmentos de atividades de atenção à saúde, atividades jurídicas, de contabilidade e auditoria e serviços de educação, por exemplo, possuem valores de
participação feminina de 79,%, 72,6% e 67,2%, respectivamente.
Por outro lado, atividades de vigilância, segurança e investigação e de
transporte terrestre registram valores muito inferiores (22% e 14%, respectivamente). Esses casos não se devem a preconceito no momento de
contratação, mas sim a características intrínsecas desses segmentos, em
que boa parte das atividades exige mais força física. Generalizar, portanto, uma cota mínima de participação feminina nas empresas ignora peculiaridades desse tipo, o que pode inviabilizar atividades, incentivar a
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informalidade e/ou a contratação de “laranjas” para cumprir as cotas e,
principalmente, forçar mulheres a praticarem atividades indesejadas e
diminuir a oferta de emprego em segmentos cuja demanda por emprego
feminino é elevada.

131. Adicional de
Insalubridade para
Higienização
PLS 326/2018
Ementa

Acrescenta parágrafo único ao art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para dispor que a higienização de instalações de uso público ou coletivo
de grande circulação, assim como a respectiva coleta de lixo, enseja o
pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Conforme determinação da CLT, compete ao Ministério do Trabalho
(atualmente da Economia) estabelecer normas pertinentes à prevenção
de doenças e acidentes do trabalho. Atualmente, a NR nº 15 define as atividades e operações insalubres, sendo, portanto, desnecessária a aprovação da matéria. O Superior Tribunal Federal (STF), inclusive, através
da Súmula 194, ratificou a competência do Ministério do Trabalho para
especificações das atividades insalubres.
Importante salientar que a referida proposta, se aprovada, aumentaria
significativamente os custos de empresas dos segmentos de comércio
e serviços, em especial as que atuam no ramo de asseio e conservação,
serviços de limpeza em geral de edifícios, serviços terceirizáveis similares
e hospedagem, entre outros. Para contrabalancear este acréscimo nos
custos, tal medida implicará destruição de postos de trabalho nestes segmentos, aumentando ainda mais o desemprego, e elevação de preços,
afetando todos os consumidores.
Ainda, ao onerar excessivamente estes segmentos, o projeto configura ofensa aos princípios do fomento à atividade econômica e do pleno
emprego previstos nos Arts. 170/174 da Constituição Federal. Ademais,
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haveria notória distinção entre os trabalhadores de uma mesma empresa,
pelo fato de um deles coletar o lixo descartado pelos demais trabalhadores, situação que infringe o princípio da isonomia, conforme Art. 5º da
Constituição Federal.

132. Obrigatoriedade
de Exame de Diabetes
PL 9937/2018
Ementa
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para estabelecer a obrigatoriedade de realização de exames periódicos de rastreamento do diabetes
mellitus, e a Lei nº 11.347, de 27 de setembro de 2006, para estimular
a implementação de políticas públicas que assegurem a prevenção e o
diagnóstico precoce do diabetes mellitus.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Segundo o disposto no Art. 196 da Constituição Federal “a saúde é direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”. Logo, compete ao Estado promover políticas
de prevenção e redução de risco de doenças, não podendo transferir à
iniciativa privada direito fundamental assegurado a todo cidadão pela
Carta Constitucional como de livre-acesso a todos.
No tocante a diabetes, a Lei Federal 11.347/2006 garante ao cidadão, gratuitamente, os medicamentos para tratamento e os materiais necessários para monitoramento da doença. Ademais, os exames médicos para
identificar diabetes são gratuitos e oferecidos pelo Estado. Para tanto,
são destinados, anualmente, recursos oriundos de impostos pagos por
empregados e empregadores, que visam proteção e cuidado com a saúde
dos cidadãos pelo Estado.
De outra parte, a diabetes não é uma doença incapacitante para o trabalho, que possa vir a interferir na relação entre empregador e empregado
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que justifique sua inclusão no rol de exames obrigatórios definidos no
Art. 168 da Consolidação das Leis de Trabalho. Assim, não faz parte das
relações de trabalho atribuir ao empregador a responsabilidade de monitorar eventuais doenças desenvolvidas pelos seus colaboradores que
não guardem qualquer relação com o contrato de trabalho firmado com
o empregador. Incluir um encargo desnecessário no contrato de trabalho
tem um efeito oposto ao objetivo do projeto, de proteção ao trabalhador,
visto que tende a reduzir a remuneração direta por ele percebida.

133. Obrigatoriedade
de Exame Oftalmológico
PL 3550/2015
Ementa
Acrescenta parágrafo ao art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, a fim de tornar obrigatório o exame oftalmológico dos empregados.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já disciplina a matéria, determinando a realização de exames médicos no momento da admissão,
demissão e periodicamente. Nestes exames, o profissional médico que
atende o paciente, caso identifique a necessidade, pode solicitar exame
oftalmológico complementar. Incluir, todavia, a obrigatoriedade de realização de exame específico de oftalmologia para todo e qualquer tipo de
contratação, além de inócua para grande parte dos trabalhadores, torna a
contratação mais cara, engessada e burocrática, prejudicando a maioria.
O correto diagnóstico dependerá, além do médico do trabalho, de profissional especializado em oftalmologia. Tal obrigação aumentará substancialmente os custos de realização destes exames. Para a maioria dos
trabalhadores, que não possuem histórico de problemas oftalmológicos,
isso representará um desperdício de recursos que irá acabar impactando
negativamente sua remuneração. Por fim, cabe relembrar que é de interesse das empresas garantir a saúde de seus funcionários, assegurando,
dessa forma, maior produtividade de seus trabalhadores.
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134. Contratos de
Terceirizados em
Condomínios
PLS 342/2018
Ementa
Acrescenta o§ 3º ao art. 4º-C da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974,
para garantir, desde que haja identidade de funções, aos trabalhadores
terceirizados de condomínios os mesmos direitos laborais dos empregados da contratante.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Plenário (PLEN) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A terceirização é amplamente adotada em muitos países, especialmente
os desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, França e Inglaterra.
Essa prática permite às empresas focarem na sua atividade principal,
contratando serviços especializados de outras empresas. Além da otimização e aumento de eficiência nos processos para ambas as empresas
envolvidas no contrato, há redução no custo operacional e benefícios ao
consumidor final, considerando que esse ganho também se transmite aos
preços de contratação.
Além disso, é importante destacar que, para pequenos estabelecimentos,
no caso específico, condomínios, a contratação de um funcionário direto
possui uma série de outras implicações, tal como a substituição por outro funcionário nos períodos de afastamento. A contratação de empresa
terceirizada facilita muito esta substituição. Para a maioria dos condomínios, cuja estrutura de administração é bastante enxuta, a contratação de
empresa terceirizada, entre outros aspectos, confere a segurança de que
atividades como limpeza, portaria e manutenção predial serão realizadas
de forma adequada e contínua.
Conceder os mesmos direitos trabalhistas aos terceirizados, na prática,
altera completamente essa lógica da terceirização. Assim, muitos condomínios que hoje optam pela contratação de serviços, como portaria, diante do acréscimo substancial de custos decorrente da equiparação salarial
e de direitos destes funcionários terceirizados, deixarão de oferecer este
serviço, aumentando ainda mais o desemprego.
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Outro efeito decorrente deste acréscimo nos custos, é o aumento da informalidade. Muitos destes serviços serão realizados por funcionários
sem registro em carteira. Assim, no atual momento econômico, em que a
economia brasileira encontra dificuldades para gerar postos de trabalho,
é importante que se promova maior flexibilização nas regras de contratação, garantindo a continuidade dos benefícios da terceirização.

135. Estrutura de Combate
a Assédios
PL 1399/2019
Ementa
Altera a Consolidação das leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto
-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para instituir medidas de combate ao
assédio de mulheres no ambiente de trabalho.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Em que pese louvável o intuito do projeto, nosso entendimento é de que o
projeto não atingirá o objetivo esperado, além de criar obrigações excessivas a ponto de, na prática, prejudicar a empregabilidade de mulheres.
Atualmente, o Código Penal já prevê penas nos casos de assédio sexual
ou moral, punindo o empregador quando ocorrer assédio em ambiente de
trabalho, tanto nos casos em que este é o agressor, quanto nos casos de
omissão, quando é praticado por outro funcionário.
A Fecomércio-RS repudia qualquer forma de assédio no ambiente de
trabalho, a qualquer gênero. A imposição, contudo, de estruturação de
um setor específico, de manutenção de equipe profissional especializada para o atendimento psicológico e de instalação de serviço de contato
telefônico e ambiente virtual de denúncias a todas as empresas que possuam mulheres em seu quadro de colaboradores, independentemente de
seu porte, parece uma obrigação descabida, cujos elevados custos decorrentes não podem ser desconsiderados. O meritório objetivo de prevenir e punir casos de assédio no ambiente de trabalho, em nossa visão,
não necessariamente precisa ser acompanhado de medidas que aumentem demasiadamente os custos associados à contratação de mulheres,
sob pena de inibi-la, ao invés de estimulá-la.
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É obrigatório, portanto, que as empresas respeitem o trabalhador como
sujeito, independente de ser mulher. O ambiente de trabalho deve ser sadio para qualquer sexo. Assim, consideramos desnecessária a aprovação
de nova regra, que apenas engessará o ambiente de trabalho. Ainda, consideramos importante flexibilidade às empresas para definirem as regras
que promovam melhor ambiente de trabalho. Não cabe ao Estado criar
regras com custos às empresas.

136. Equiparação entre
Celetistas e Estatutários
PLS 240/2017
Ementa
Altera os art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dar nova redação
os afastamentos do empregado sem prejuízo do salário.
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Posicionamento da Fecomércio-RS

Divergente
A Constituição Federal faz distinção entre trabalhadores da iniciativa
privada e do setor público. Essa diversidade de tratamento assegura aos
servidores públicos direitos e garantias inexistentes para os demais trabalhadores. O projeto é louvável ao questionar tais diferenças e buscar
maior equiparação aos trabalhadores.
Reduzir estas desigualdades, contudo, não pode tão somente representar
a extensão dos direitos dos servidores públicos aos trabalhadores privados. É de extrema importância considerar o custo efetivo de restrições
impostas ao contrato de trabalho em termos de produção e, consequentemente, salariais. Estender prazos e possibilidades de afastamento do
trabalhador reduz a capacidade de produção do setor privado, especialmente nas micro e pequenas empresas, que têm dificuldade em substituir
essa mão de obra, muitas vezes por não possuir outro trabalhador. Essa
redução, prejudica, principalmente, o trabalhador, visto que a limitação
da produção representa a limitação da capacidade de pagar salários.
Por fim, a equiparação pretendida pelo projeto representaria gritante
ofensa ao Art. 179 da Constituição Federal, que determina à União, aos
Estados e aos Municípios dispensar às micro e pequenas empresas tra154
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tamento diferenciado e favorecido. Em nossa visão, a redução das desigualdades entre os trabalhadores públicos e privados passa pela revisão
dos benefícios excessivos concedidos aos servidores públicos, tais como
a estabilidade do servidor sem a necessidade de avaliações periódicas.

137. Encargos em
Contratos de Estágio
PLS 93/2017
Ementa
Altera as Leis nº 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, e nº 11.788, de 25 de
setembro de 2008, para dispor sobre a anotação do estágio na Carteira
do Trabalho e da Previdência Social e da inclusão do estagiário como contribuinte individual da Previdência Social.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Em que pese a boa intenção do projeto, acreditamos que o mesmo não irá
produzir os resultados esperados, haja vista que pretende equiparar o estagiário ao segurado empregado ou ao trabalhador autônomo e contribuinte individual. Hoje, o estágio é, para os jovens, uma grande oportunidade
de aprendizagem e de inserção no mercado de trabalho. Muitas empresas
possuem resistência em contratar jovens sem experiência, pois além do
custo salarial existe um custo relacionado à necessidade de treinamento.
O estágio, portanto, representa uma vantagem tanto para o estudante,
que ganha oportunidade de obter experiência, quanto para o empregador, que consegue contratar de forma mais flexível e liberada de encargos
alguém que, além de aprender, contribuirá com o resultado da empresa.
Esse contrato funciona, no entanto, somente porque é benéfico para as
duas partes (estudantes e empresas). Na medida em que for equiparado, em termos de encargos, aos demais contratos de emprego, acaba a
vantagem do empregador. Assim, ao ampliar o custo tributário relacionado ao estágio, será criado um empecilho à sua contratação. Além do
acréscimo dos custos às empresas, haverá maior dificuldade dos jovens
se inserirem no mercado de trabalho.
Por fim, é necessário considerar o contexto atual, em que a taxa de desemprego entre os jovens é substancialmente superior à taxa geral. Conforme a PNAD do IBGE, no 3º trim/19, o desemprego entre 18 e 24 anos foi
de 31,9%, três vezes superior à taxa de desemprego da economia (11,8%).
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138. Divulgação de
Informações Sobre a
Igualdade de Gênero
PLS 205/2018
Ementa

Acrescenta o art. 461-A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre
a divulgação pelas empresas com mais de 250 (duzentos e cinquenta) empregados da diferença de salários entre trabalhadores homens e mulheres.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Fecomércio-RS entende que, frente à complexidade das estruturas
salariais das grandes empresas e a usual preferência dos indivíduos por
sigilo em relação à sua renda, a simples divulgação dos salários não deve
trazer qualquer vantagem ou benefício ao trabalhador e empregador.
Ademais, divulgação de salários com diferenciação de gênero pode levar a conclusões equivocadas, induzindo interpretações que atribuem ao
preconceito, em favor de qualquer um dos gêneros, resultados de outros
diversos fatores que podem influenciar a remuneração de profissionais
no mercado de trabalho.
Com isso, o projeto interfere na atividade e na relação entre empregador
e empregado, tornando as relações de trabalho mais burocráticas e engessadas, podendo, além disso, resultar em efeito contrário a seu objetivo. Há outros meios de buscar e incentivar a igualdade de salários entre
homens e mulheres, que podem ser promovidas pelo poder público, de
forma mais assertiva.

139. Redução da Jornada
de Trabalho
PEC 231/1995
Ementa
Reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas e aumenta o valor da
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hora-extra de 50% para 75% em relação ao valor normal.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Plenário (PLEN) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A proposta reduz o período máximo de trabalho semanal para 40 horas.
Além disso, aumenta para setenta e cinco por cento a remuneração de
serviço extraordinário, sob a justificativa de ampliar a necessidade de
contratação de mão de obra.
A trajetória recente da economia brasileira comprova, de modo eloquente, que a demanda por trabalho por parte das empresas não é limitada
pela jornada máxima de trabalho definida por lei. No início da década
de 2010, o país experimentou taxas de desocupação da mão de obra em
valores extremamente baixos, dando origem, inclusive, ao que se convencionou chamar de “apagão de mão de obra”. Mais do que isso, não
existem evidências de que, em períodos de normalidade da economia, a
taxa de desocupação brasileira seja mais elevada do que é o padrão de
outros países, independentemente de limites para a jornada de trabalho.
Considerando esses elementos, é razoável supor que a redução da jornada de trabalho teria como consequência, apenas, a majoração das
horas extras de trabalho, onerando os contratos, elevando custos de
produção (sem retorno em remuneração real para os trabalhadores, que
acabariam atingidos pela inflação resultante) e diminuindo o potencial
do empreendedorismo brasileiro. Se um dos objetivos do projeto é a
geração de emprego, as medidas a serem pleiteadas não devem atrelarse ao engessamento das relações trabalhistas. A implantação de uma
política eficaz de valorização dos trabalhadores se dará através de legislações trabalhistas adequadas e com incentivo à capacitação profissional, estimulando o empreendedorismo, a inovação e o crescimento
sustentável.
Por fim, cabe destacar que a Fecomércio-RS valoriza o papel da negociação das condições de trabalho entre empresas e trabalhadores e entende 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.
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140. Restrição à Jornada
12x36 horas
PLS 298/2017
Ementa
Revoga o parágrafo único do art. 60 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que
dispensa de licença prévia a adoção de jornada de doze horas de trabalho
por trinta e seis horas ininterruptas de descanso
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Reforma Trabalhista trouxe mudanças significativas nas relações de trabalho, visando a geração de mais postos de emprego e o desenvolvimento econômico do país, através da flexibilização de regras. Uma dessas alterações foi a possibilidade de adoção da jornada de trabalho de 12x36 (12
horas de trabalho seguidas por 36 horas de folga) em todas as atividades
econômicas, retirando restrições que limitavam escolhas de empresas e
trabalhadores e, com isso, inibiam contratações.
Revogar o parágrafo único do Art. 60 da CLT, que dispensa a licença
prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho
para a adoção de jornada de 12x36, representa um retrocesso relevante.
É de conhecimento notório o fato de que o setor público não consegue
realizar a fiscalização em tempo hábil de todas as atividades operacionais. Frente a essa incapacidade, retomar a exigência do aval estatal irá,
novamente, criar restrições relevantes à adoção de uma modalidade de
trabalho que é atualmente é livremente escolhida pelo colaborador e,
portanto, lhe beneficia. A jornada 12x36 horas é adotada não apenas por
facilitar a atividade de empresas que atuam em segmentos específicos e
que necessitam de jornadas maiores de trabalho. Trabalhadores optam
por ela porque ganham muito mais tempo contínuo de folga, o que lhes
permite mais convívio com a família e mais disponibilidade para atividades sociais ou quaisquer outras que lhes garantam bem-estar. O projeto,
na forma como proposto, retira totalmente a autonomia dada às partes
pela Lei 13.467, devolvendo ao Estado o poder de decidir e fixar as regras dentro das relações privadas, restringindo escolhas e dificultando
as relações, ao invés de facilitá-las.
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141. Trabalho em Domingos
e Feriados no Comércio (1)
PL 2321/2015
Ementa
Estabelece que as categorias compostas por restaurantes, bares, barracas de praia e similares e hotéis, pousadas e similares não estão inclusas
na de "comércio em geral".

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) - Câmara dos
Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente ao Substitutivo

A Fecomércio-RS entende que o substitutivo aprovado pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados
(CTASP) ao PL 2321/2015, além de, no mérito, ser prejudicial à economia
por impor restrições à abertura de empresas em domingos e feriados,
falha pela ausência de juridicidade e técnica legislativa. O substitutivo da
CTASP revoga as disposições previstas no Art. 6º da Lei nº 10.101/00, mas
as repete, com modificações, na Lei nº 605/49. Ao repetir os dispositivos,
fica mantida a regra atual de que o repouso semanal remunerado deverá
coincidir com o domingo a cada três semanas. Dessa forma, a exceção
proposta no projeto original é excluída e é inserido dispositivo inócuo de
que a frequência de coincidência do repouso com o domingo poderá ser
estabelecida de forma diversa na Convenção Coletiva de Trabalho.
A possibilidade de negociação de frequência diversa da estabelecida na
lei já é possível, consagrada pela Constituição Federal e pelo Art. 611-A
da CLT, e é praticada em todo o Brasil. Assim, o quadro legislativo, neste aspecto, em nada será alterado. Permanecerá a discussão se bares,
restaurantes e hotéis não estão enquadrados como comércio em geral
e, desse modo, sujeitos a autuações caso não observem a referida regra.
O substitutivo vai além. Inclui na Lei nº 605/49 regra de que, para o funcionamento do comércio em geral aos feriados com empregados, é necessária a autorização em Convenção Coletiva de Trabalho. Ao trazer os
dispositivos que tratam do comércio em geral para a Lei nº 605/49, o substitutivo se mostra viciado pela injuridicidade e desrespeita a boa técnica
legislativa. A Lei nº 605/49 é regulamentada pelo Decreto nº 27.048/49,
que, em seu Art. 7º, estabelece que “é concedida, em caráter permanente
e de acordo com o disposto no § 1º do Art. 6º, permissão para o trabalho
proposições legislativas Federais

159

nos dias de repouso a que se refere o Art. 1º, nas atividades constantes da
relação anexa ao presente regulamento”. Os hotéis, restaurantes e bares
estão entre os permanentemente autorizados desde a edição do diploma
legal (item II, 11) e recentemente o comércio em geral (item II, 24) também
foi incluído na última atualização da relação (Portaria nº 604/2019). Dessa
forma, se aprovado o substitutivo da CTASP, teremos duas disposições
em sentido diametralmente oposto na lei e no decreto que a regulamenta
– contradição incorrigível –, sendo flagrante a injuridicidade da proposta
e o desrespeito à boa técnica legislativa.
O substitutivo da CTASP também inova ao estabelecer que toda e qualquer empresa que sistematicamente trabalhe em domingos e feriados estará obrigada a fornecer auxílio-creche aos seus empregados (independentemente de gênero) com filhos menores de sete anos. A regra não se
limita ao comércio em geral e atinge também hospitais, serviços, eventos,
todo o comércio e indústria, criando ônus adicionais para os empregadores e instituindo mais um obstáculo para a empregabilidade de pais
com filhos menores de sete anos. A regra hoje vigente é de que nos estabelecimentos em que trabalhem pelo menos 30 mulheres com mais de
16 anos de idade deverá ser disponibilizado local apropriado na empresa
ou mediante convênio para a guarda de filhos no período de amamentação. Pela nova regra, o benefício será estendido a todos os empregados,
independentemente do número de mulheres, e até que o filho complete
sete anos. Além da questão de mérito, ao introduzir alteração geral para
todos os empreendedores no corpo de dispositivo específico que trata do
comércio em geral, o substitutivo se mostra viciado pela injuridicidade e
também desrespeita a boa técnica legislativa.

142. Trabalho em Domingos
e Feriados no Comércio (2)
PDL 427/2019
Ementa
Susta a Portaria nº 604, de 18 de junho de 2019, que "Dispõe sobre a
autorização permanente para trabalho aos domingos e feriados civis e
religiosos a que se refere o Art. 68, parágrafo único, da Consolidação das
Leis do Trabalho.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) - Câmara dos Deputados
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

O funcionamento de muitos segmentos econômicos tem por característica o atendimento em horário não comercial e finais de semana, pois são
nesses momentos em que ocorre maior fluxo de pessoas. Um exemplo
bastante claro é o ramo da hotelaria, cuja demanda aumenta consideravelmente aos finais de semana e feriados. Revogar a Portaria que concede
essa autorização permanente poderá inviabilizar muitas destas atividades, com sérias consequências à economia.
Além disso, é importante destacar que a maior perda será sentida pelo
consumidor, em termos de bem-estar. Com a aprovação do referido PDL,
a população deixará de dispor de serviços importantes, nos dias e horários em que está disposta a consumi-los. Empresas escolhem abrir em
domingos e feriados justamente por identificar a preferência, ou até dependência total, de seus clientes em relação a esses dias.
Desse modo, a abertura em domingos e feriados possui alto grau de correlação com as receitas geradas pelas empresas e, portanto, com a contratação e remuneração de colaboradores. Caso aprovado o projeto,
será mais difícil para estas empresas, que possuem alta dependência de
horários não comerciais, manterem seu quadro de funcionários, pressionando ainda mais o atual cenário de elevado desemprego.

143. Trabalho em Domingos e
Feriados em Supermercados
PDC 738/2017
Ementa
Susta o Decreto nº 9.127, de 16 de agosto de 2017, que altera o Decreto
27.048, de 12 de agosto de 1949, para incluir o comércio varejista de supermercados e de hipermercados no rol de atividades autorizadas a funcionar permanentemente aos domingos e aos feriados civis e religiosos.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Fecomércio-RS entende que o projeto representará perdas aos empresários e aos consumidores, pois muitos estabelecimentos que funcionam
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aos domingos e feriados serão impedidos de operar. Empresas escolhem
abrir nos dias e períodos de maior movimento, em que identificam preferência de seus clientes. Em muitas localidades, tais períodos coincidem
com finais de semana e feriados.
A liberdade para a abertura nesses dias, portanto, tem reflexos positivos
sobre a remuneração de seus colaboradores, pois tende a incrementar
suas receitas. Por sua vez, trabalhadores que atribuem um custo muito
alto ao trabalho nesses períodos possuem a liberdade de optar por não
aceitá-lo, independentemente da remuneração oferecida. Uma restrição
imposta pela Lei, portanto, restringe escolhas de trabalhadores e consumidores, reduzindo o potencial de produção da economia.

144. Negociação Coletiva
PL 10572/2018
Ementa
Altera a redação dos Artigos 444 e 611-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
dispor sobre os limites das negociações individual e coletiva de trabalho.
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Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) trouxe mudanças importantíssimas nas relações de trabalho, com vistas a promover maior flexibilização
das regras trabalhistas, garantindo maior eficiência do sistema econômico, com consequente elevação da renda do trabalhador. Esta Lei trouxe
como principal alteração a valorização da autonomia privada coletiva. O
PL 10.572/2018, por sua vez, propõe justamente a retirada da autonomia
coletiva das partes, desvalorizando a negociação coletiva.
Compreendemos que ninguém melhor do que a própria categoria para
decidir suas relações e conflitos decorrentes dos contratos de trabalho.
Dada a enorme heterogeneidade do mercado de trabalho, é impossível
que a legislação contemple todos os aspectos que garantam as melhores
condições possíveis de trabalho a ambas as partes envolvidas. Portanto, compete às próprias categorias, conhecedoras da realidade de cada
agente envolvido, através do instrumento da negociação coletiva, assumirem o papel de protagonistas na resolução dos conflitos trabalhistas.
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145. Piso em Negociações
Coletivas
PLP 28/2015
Ementa
Altera a Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000, a fim de dispor
que a convenção e acordos coletivos de trabalho devem observar o piso
salarial nela instituído.
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Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A proposição determina que o piso salarial regional, se superior aos pisos salariais estabelecidos por convenções ou acordos coletivos de trabalho, prevalecerá sobre eles. Com isso, o projeto desconsidera o que foi convencionado entre as partes envolvidas na negociação das condições de trabalho.
Cabe lembrar que a negociação entre empresas e trabalhadores, além de já
tradicional, é a forma mais eficiente de adaptar as relações trabalhistas às
realidades de cada setor e região. Sua prevalência sobre um piso salarial definido em nível estadual é, portanto, fundamental para garantir essa eficiência.
Os acordos e convenções coletivas constituem manifestação da vontade
entre as categorias profissional e econômica, refletindo seus reais interesses. Por fim, entendemos que o PLP nº 28/2015 também não merece
prosperar por se atritar com os artigos 7º, V, VI, XXVI e 8º, I, III, VI, ambos
da Constituição da República.

146. Piso Salarial Estadual
PLP 167/2015
Ementa
Substitui a expressão "convenção ou acordo coletivo de trabalho" por "ou
representação sindical organizada".
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Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A autorização concedida aos estados para definir um piso salarial estadual visava preencher lacuna dos trabalhadores não beneficiados pelo
processo de negociação coletiva. A Lei, no entanto, tem sido desvirtuada,
visto que governadores têm a utilizado, de forma explícita, para interferir
nos pisos salariais de categorias sindicalmente organizadas, que não são
o objeto da mesma. Para amenizar esse problema, o projeto substitui a
expressão "Convenção ou acordo coletivo de trabalho", na Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000, pela expressão "ou representação
sindical organizada".
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 Constituição Federal, verdadeira cláusula pétrea social que não pode ser alterada e/ou desconsiderada pela legislação infraconstitucional, muito menos por qualquer outra proposição
legislativa, pois estaria incluída na vedação expressa a que se refere o §
4º, do Art. 60, da Constituição Federal. Somente no 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.
Além disso, como é observado no Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, podem ser aglomeradas nas mesmas faixas de piso salarial atividades profissionais de diferentes planos econômicos (comércio, indústria,
transportes) e que sequer guardam relação entre si. Assim, não há qualquer cuidado e respeito à determinação constitucional de observância da
extensão e da complexidade do trabalho, vícios que a proposição, nesse
particular, procura corrigir.

147. Acordo Extrajudicial
entre Empresa e
Trabalhador
PL 10574/2018
Ementa
Altera o caput do Art. 855-B da Consolidação das Leis do Trabalho, que
dispõe sobre o processo de jurisdição voluntária para homologação de
acordo extrajudicial.
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Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Lei 13.467/2017 acrescentou o Art. 855-B à CLT, para disciplinar o processo de jurisdição voluntária e a homologação de acordo extrajudicial.
O referido dispositivo estabelece que “o processo de homologação de
acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a
representação das partes por advogado”.
A proposição em questão, por sua vez, prevê a alteração do caput do
referido artigo para: “o processo de homologação de acordo extrajudicial, para resolução de conflitos que surgirem na relação de trabalho, terá
início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado”. Conforme a Constituição Federal, é competência da
Justiça do Trabalho julgar ações decorrentes da relação de trabalho (Art.
114). Logo, o projeto de lei em nada muda a previsão legal já existente, não
havendo qualquer razão para sua aprovação.

148. Ações Pré Reforma
Trabalhista
PLS 42/2018
Ementa

Insere o art. 4º-A na Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, para determinar
que a reforma trabalhista somente atingirá as ações ajuizadas após a sua
entrada em vigor.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A proposição determina que a Reforma Trabalhista, promovida em 2017,
somente atingirá as ações ajuizadas após a sua entrada em vigor. A Fecomércio-RS destaca, contudo, que, segundo o disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (“LINDB”), aprovada pelo Decreto-Lei
nº. 4.657/42, “a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.
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Neste cenário, tendo em vista que os contratos de trabalho se caracterizam como prestações de caráter sucessivo, em que as obrigações perduram ao longo do tempo, com renovações periódicas, os direitos e atos
jurídicos devem necessariamente seguir os ditames previstos na nova lei.
Isso porque, após a revogação da lei anterior, as condições para o exercício de determinados direitos deixam de ser observadas, impedindo a sua
aquisição e passando a se constituir como mera expectativa de direito. De
outra parte, aprovar o projeto proposto, é dar incentivo para que empresas
demitam seus funcionários e contratem novos sob a vigência da nova lei.

149. Fim do Contrato de
Trabalho por Acordo
PLS 271/2017
Ementa
Revoga o Art. 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para extirpar do
ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de extinção do contrato
de trabalho por acordo entre empregado e empregador.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que introduziu o Art. 484-A à
CLT, trouxe mudanças importantes, modernizando as regras que regem
relações de trabalho para, através de maior flexibilidade e segurança jurídica, impulsionar a geração de renda e de postos de trabalho no Brasil.
O projeto de lei, na forma como proposto, pretende retirar dispositivo do
ordenamento jurídico que contribuiu muito para reduzir conflitos judiciais
entre empregador e empregado e beneficiou muitos trabalhadores.
Antes da entrada em vigor da lei 13.467/17, a demissão de comum acordo
costumava ser feita de forma ilegal. O funcionário, quando tinha o desejo
de rescindir seu contrato, ao invés de fazê-lo, solicitava ao empregador
que o fizesse, com o propósito de realizar o saque da conta do FGTS. Nes-
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sas ocasiões, o trabalhador devolvia integralmente a seu ex-empregador
a multa de 40% do FGTS, recebida sem que fosse de seu direito, devido
à demissão fictícia.
Com a introdução do Art. 484-A na CLT, esse problema foi resolvido. A
rescisão por comum acordo permitiu a formalização dessas situações e,
ainda, estabeleceu benefício ao trabalhador. Nessa modalidade de rescisão, além de garantir a possibilidade de movimentar o saldo de sua
conta vinculada do FGTS, o funcionário recebe, de direito, metade da
multa de 40% do FGTS.

150. Fim do Depósito
Recursal para MPE's
PL 6704/2016
Ementa
Extingue a exigência de depósito recursal para microempresa e empresa
de pequeno porte nas reclamações trabalhistas.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O depósito recursal representa nítido cerceamento de defesa para as
empresas com menor suficiência financeira. Os valores dos depósitos
recursais exigidos pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho) podem não
representar muito para uma grande empresa, mas, certamente, são superiores ao faturamento mensal de muitas microempresas e empresas de
pequeno porte.
Ao limitar a ampla defesa judicial para esse segmento empresarial, a
obrigação atual contraria claramente dois dispositivos constitucionais,
algo que a proposta pretende corrigir. A exigência representa verdadeira
afronta à garantia, isonômica, de ampla defesa e de contraditório (Art. 5º,
inciso LV) e à previsão de tratamento diferenciado para as microempresas
e empresas de pequeno porte (Art. 170, inciso IX).
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151. Regulamentação de
Indenizações Trabalhistas
PL 8544/2017
Ementa
Excluir o Art. 223-G, § 1º, da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017,"que
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Exclui dispositivo que
vincula a indenização paga a empregados ao último salário contratual do
trabalhador.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

O projeto de lei visa revogar dispositivo que veio para corrigir distorções
ocorridas em inúmeros processos judiciais. Introduzido pela Reforma Trabalhista de 2017, o Art. 223-G, § 1º, da CLT passou a conceder direcionamento ao magistrado para aplicação de indenizações, por meio de critérios razoáveis e, principalmente, previamente conhecidos pelas partes.
O artigo referido, cuja revogação é pretendida pelo PL 8544/2017, evita
condenações vultosas aplicadas por alguns juízes, muitas vezes sem qualquer parâmetro ou justificativa, que acabavam por inibir a atividade empresarial e, consequentemente, a criação de postos de trabalho. Assim,
a regra introduzida na CLT trouxe comprometimento do magistrado na
aplicação de eventuais penalidades e, com isso, maior segurança jurídica
às partes, afastando a possibilidade de decisões divergentes para casos
semelhantes, como se assistiu por muitos anos nas decisões proferidas
pela Justiça do Trabalho. Essa segurança contribui para aumentar os horizontes de previsão e, desse modo, expandir o volume de investimentos
na economia brasileira, fator essencial à aceleração do crescimento da
renda e desenvolvimento social.

152. Indenizações de Dano
Extrapatrimonial
PL 16/2019
Ementa
Altera o Art. 223-G da Consolidação das Leis Trabalhistas para modificar
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o critério de parametrização das indenizações advindas de danos extrapatrimoniais ocorridos em relações laborais.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Lei 13.467/2017 trouxe mudanças importantíssimas nas relações de trabalho, visando a geração de mais postos de trabalho e o desenvolvimento
econômico do país. A lei foi aprovada com ampla discussão no Congresso Nacional, sendo sua primordial alteração a valorização da autonomia
privada coletiva. O projeto de lei, na forma como proposto, muda, novamente, as regras para fixação das indenizações de dano extrapatrimonial,
tendo como base o salário do chefe imediato ao ofendido, quando, na
atual regra, a indenização deve ser fixada levando em consideração o salário do ofendido.
O projeto proposto tem como única finalidade criar regras que beneficiam apenas uma das partes, podendo, inclusive, ocorrer o enriquecimento desmedido de eventual vítima de dano extrapatrimonial, visto que
não importa a gravidade do ato. O projeto não traz nenhum embasamento
técnico plausível. Tão somente volta a incentivar o conflito nas relações
de trabalho e a total insegurança jurídica para que empresas e trabalhadores possam exercer suas atividades de forma pacífica e tranquila.
O papel do Estado deve ser o de redutor e apaziguador de conflitos, de
promoção da igualdade, segurança jurídica e do desenvolvimento econômico para geração de novos postos de trabalho. Desse modo, não compete a este mudar as regras que balizam tais relações a cada ano. Desde a
entrada em vigência da Reforma Trabalhista, houve forte diminuição do número de reclamatórias trabalhistas, o que é um grande incentivo para que
investidores empreendam e gerem mais postos de trabalho, beneficiando,
principalmente, os trabalhadores brasileiros. Além disso, é um sinal claro
de que configurou uma medida no sentido correto e não deve ser revista.

153. Multa Administrativa
por Discriminação (1)
PLC 130/2011
Ementa
Acrescenta § 3º ao art. 401 da Consolidação das Leis do Trabalho,
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aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de estabelecer multa para combater a diferença de remuneração verificada
entre homens e mulheres no Brasil.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Embora louvável o intuito de garantir maior isonomia nos salários como
forma de evitar discriminação por gênero, idade ou etnia, compreendemos que a simples imposição de multa a critério do órgão fiscalizador,
sem qualquer direito de defesa do empregador, fere o disposto no Art. 5º,
inciso LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e ampla
defesa nos processos judiciais e administrativos. A apuração de eventual
discriminação no ambiente de trabalho passa, necessariamente, pela
análise do caso concreto, não podendo tão somente estar sujeita ao crivo
dos agentes de fiscalização. Caso aprovado, este projeto retirará o poder
do juiz, transferindo-o para o agente administrativo. Tal prática elimina a
possibilidade de defesa por parte do empregador, algo inadmissível no
Estado Democrático de Direito.

154. Multa Administrativa
por Discriminação (2)
PL 10158/2018
Ementa
Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das
Leis do Trabalho, para dispor sobre a imposição de multa administrativa
ao empregador que incorrer na discriminação salarial por motivo de sexo
ou etnia e cria o cadastro de empregadores que praticarem a referida
discriminação.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A imposição de multa de caráter administrativo, a critério do órgão fiscalizador, sem qualquer direito de defesa do empregador fere o disposto no
Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório
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e ampla defesa nos processos judiciais e administrativos. Para que seja
apurada eventual discriminação no ambiente de trabalho, é necessária
a análise do caso concreto, não podendo ficar tão somente ao crivo do
agente fiscalizar a decisão acerca da existência da discriminação. Na prática, o projeto pretende retirar o papel do juiz e do devido processo judicial, concedendo um poder arbitrário ao órgão administrativo através de
seus agentes, sem qualquer possibilidade de defesa do empregador, o
que é inadmissível no Estado Democrático de Direito.

155. Multa por Não
Atendimento de Cotas
PL 3504/2019
Ementa
Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e à Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990, a fim de dispor sobre a multa pela inobservância da cota destinada à contratação de pessoas com deficiência e
destiná-la a entidades de defesa da pessoa com deficiência.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Lei 8.213/91 já disciplina a matéria, fixando o percentual de multa mínimo e máximo a ser aplicado às empresas em caso de descumprimento
das cotas de PCD (pessoas com deficiência), bem como a destinação do
valor pago pelas empresas infratoras. O projeto de lei tem como finalidade aumentar consideravelmente o valor das multas já aplicadas e destinar
o valor única e exclusivamente ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.
Atualmente, as empresas encontram dificuldades na contratação de pessoas com deficiência. Em muitos municípios, não existem profissionais
que se enquadrem nas vagas em volume suficiente ao cumprimento das
cotas estabelecidas na Lei. Punir as empresas desproporcionalmente,
com o intuito exclusivamente arrecadatório, não irá suprir esta dificuldade. O aumento das multas seria justificável caso fosse identificada a
necessidade de aumentar os incentivos às empresas que cumprirem as
cotas. As multas atuais, no entanto, já estabelecem os incentivos suficientes, de modo que os casos de descumprimento são causados por fatores
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relacionados à disponibilidade de trabalhadores, não por sua demanda
por parte das empresas. Elevar os valores das multas, portanto, poderia,
apenas, impactar os custos para diversas atividades empresariais, principalmente nos municípios menores, comprometendo a capacidade de
pagamento de salários e prejudicando, justamente, os trabalhadores que
a proposição busca proteger.

156. Crimes Contra o
Direito Autoral
PL 333/1999
Ementa
Altera e acrescenta artigos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que
regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. EMENTA
DO SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL: Altera a Lei nº 9.279, de 14
de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Plenário (PLEN) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A pirataria é uma forma de burlar o Fisco e de desrespeitar os direitos de
propriedade intelectual dos autores dos produtos comercializados, além
de provocar consequências desastrosas para a economia do país. Segundo estimativas da Fundação Getúlio Vargas, a economia subterrânea movimentou R$ 1,23 trilhão nos doze meses encerrados em julho de 2019, o
que equivale a 17,3% do PIB. 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 que, além de trazer prejuízos ao setor econômico, pode
causar sérios riscos à saúde e à segurança da população.
O projeto visa aperfeiçoar a Lei n° 9.279/1996, equiparando as penas
aplicáveis aos crimes contra marcas e patentes às penas atualmente aplicáveis aos crimes contra o direito autoral, propondo, dentre outras, as
seguintes alterações:
a) Equipara a pena por falsificação de marcas com os demais delitos contra a propriedade intelectual;
b) Possibilita a efetiva persecução penal dos fabricantes, importadores e
distribuidores de produtos falsos;
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c) Evita a prescrição da ação penal e possibilita a decretação da prisão
preventiva;
d) Possibilita a imediata destruição de produtos falsos apreendidos;
e) Possibilita a apreensão de maquinário utilizado para fabricação de produtos falsos.
Assim, a proposição terá um impacto positivo no combate ao comércio
informal de produtos extremamente lesivos à saúde do consumidor, dos
mais variados setores, como, por exemplo, óculos de sol e de grau, tênis,
brinquedos e medicamentos. Por fim, entendemos que a aprovação da
referida proposta fortalecerá a propriedade intelectual, valorizando o trabalho, os investimentos e a produção legítima de bens no País.

157. Certificação de
Produtos Ópticos
SCD 7/2017
Ementa
Torna obrigatória a conformidade com as normas da ABNT das armações
para óculos, óculos de proteção solar, blocos de lentes, lentes oftálmicas
e lentes de contato

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com Ressalvas

O projeto estabelece que óculos e lentes comercializados no país devem obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT). A avaliação da conformidade, contudo, deverá ser realizada por
organismo acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro).
O substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados afastou a necessidade
de regulamentação por ente público dotado de legitimidade para legislar e
passou a delegar tal regulamentação para ente privado e associação civil,
o que contraria o princípio da legalidade segundo o qual “ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.
Assim, a exigência de “certificação de qualidade” e “avaliação de conformidade” nos termos do “Programa Brasileiro de Conformidade Óptica”, estipulada no projeto, viola o princípio da legalidade previsto no Art. 5º, inciso
II e complementado pelo Art. 84, inciso IV, ambos da Constituição Federal.
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O “Programa Brasileiro de Conformidade Óptica” é um modelo de certificação criado por uma associação civil denominada ABIÓTICA - Associação Brasileira da Indústria Óptica, formada por pouco mais de 90 pessoas
jurídicas do setor de produtos ópticos. A regulamentação da qualidade de
produtos ópticos não pode ser delegada a organizações privadas, principalmente quando se trata de matéria de saúde pública, pois contraria
expressamente o Art. 197, da Constituição Federal, que atribui ao Poder
Público a competência para regulamentação de matérias afetas à saúde.
Sob outro aspecto, a vinculação da certificação de qualidade de produtos ópticos ao “Programa Brasileiro de Conformidade Óptica” contraria o
princípio da livre-iniciativa e o subprincípio da livre-concorrência.
Ao permitir que um grupo privado detenha o direito de regulamentar a
qualidade dos produtos ópticos no Brasil, o substitutivo concede a um
grupo restrito o domínio do mercado relevante, à medida que ditarão os
critérios de aceitação não só de produtos como de estabelecimentos,
interferindo drasticamente na livre-concorrência e no princípio da livre
-iniciativa, previstos no Art. 170, caput, e no Art. 170, inciso IV, ambos
da Constituição Federal. Por fim, sob o aspecto do princípio constitucional da proporcionalidade, o substitutivo também não deveria prosperar,
uma vez que não constam nas respectivas fundamentações referências a
estudos estatísticos, audiências públicas, análises da ANVISA, ou outros
elementos que demonstrem um consenso técnico sobre o método mais
eficiente de aferir a qualidade de produtos ópticos.

158. Comercialização de
Produtos Ópticos (1)
PL 11253/2018
Ementa

Veda a comercialização de produtos ópticos na condição que menciona.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com Ressalvas

O projeto busca garantir a procedência e qualidade dos produtos ópticos
ofertados no mercado formal, combatendo a informalidade, de forma a
resguardar a saúde dos consumidores. Em relação ao Substitutivo apresentado pelo Deputado Glaustin Fokus (PSC/GO), no entanto, temos uma
ressalva em relação ao Art. 2º, cuja redação, se aprovada, pode acarretar
reserva mercadológica.
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O Art. 2º cria reserva de mercado ao definir que comercialização de
óculos de grau deverá ser feita, exclusivamente, mediante a exigência
de prescrição médica. Atualmente, contudo, o Decreto 20.931, de 11 de
janeiro de 1932, ao regulamentar o profissional optometrista, permite a
esses realizarem exames e consultas, bem como prescrever a utilização
de óculos e lentes. Assim, aprovar a exigência, além de gerar uma limitação ao consumidor, que obrigatoriamente terá que realizar consulta médica, diminui a importância do profissional optometrista, que já possui
a capacitação necessária para atestar a aquisição de produtos ópticos.
Fica evidente, por fim, que a motivação para tal limitação é uma simples
intenção de reservar mercado quando se observa que não existe nenhuma evidência apontando para o fato de que prescrições realizadas por
profissionais optometristas provoquem qualquer consequência distinta
em relação àquelas concedidas por médicos, em termos de saúde dos
usuários dos óculos ou lentes receitados.

159. Comercialização de
Produtos Ópticos (2)
PL 2303/2019
Ementa
Proíbe a comercialização de lentes oftálmicas sem as especificações fixadas na legislação sanitária e de normalização metrológica correlata.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com Ressalvas

O projeto busca garantir a procedência e a qualidade dos produtos ópticos ofertados no mercado formal, combatendo a informalidade, de forma
a resguardar a saúde dos consumidores. Em relação ao texto inicial, no
entanto, temos duas ressalvas, constantes nos Artigos 2º e 3º, cuja redação, se aprovada conforme proposta do autor, pode acarretar reserva
mercadológica, afrontando o princípio da livre-iniciativa.
Em seu Art. 2º, o projeto determina que a certificação de qualidade será
feita por organismo do Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade (PBAC), que é gerido pela Associação Brasileira da Indústria Óptica
(ABIÓPTICA). A aprovação deste artigo gerará reserva de mercado no
âmbito da emissão de certificação de qualidade, considerando que esta-
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rá somente sob responsabilidade da ABIÓPTICA, que é uma instituição
privada. Estabelecer uma única entidade habilitada à emissão de certificação de qualidade, além de afrontar o Estado Democrático de Direito,
traz incertezas às empresas do ramo óptico em relação as práticas adotadas para a concessão do certificado. Compreendemos que a certificação deve ser conferida ao Poder Público. A proposta de Substitutivo
apresentada pelo relator da proposição, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS), contempla essa
alteração, atendendo nosso pleito.
O Art. 3º, no entanto, segue inalterado. Este cria reserva de mercado
para categoria profissional, ao considerar certificados apenas os óculos
de correção “confeccionados de acordo com o receituário médico”. Tal
redação retira função do profissional optometrista, cuja profissão está
regulamentada pelo Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932.
Atualmente, o referido Decreto permite ao profissional optometrista a realização de exames e consultas, bem como a prescrição para utilização de
óculos e lentes. Assim, aprovar a exigência, além de gerar uma limitação
ao consumidor, que obrigatoriamente terá que realizar consulta médica, diminui a importância do profissional optometrista, que já possui a capacitação necessária para atestar a aquisição de produtos ópticos. Fica evidente,
por fim, que tal limitação seria uma simples reserva de mercado quando se
observa que não existe nenhuma evidência apontando para o fato de que
prescrições realizadas por profissionais optometristas provoquem qualquer consequência distinta em relação àquelas concedidas por médicos,
em termos de saúde dos usuários dos óculos ou lentes receitados.

160. Prazo para Abertura e
Encerramento de Empresas
PLP 262/2016
Ementa
Inclui novo Art. 11-A ao Capítulo III da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte, para disciplinar o prazo de abertura e encerramento de empresas no País.
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A referida proposição possui como principais objetivos a simplificação
e a redução da burocracia no procedimento de abertura e fechamento
de empresas, bandeiras defendidas por esta Federação. Atualmente, os
empreendedores que necessitam abrir ou fechar um negócio costumam
passar por processos extremamente burocráticos e onerosos, o que lhes
despende tempo e dinheiro. Assim, consideramos pertinente a aprovação
da proposta, que limita a 15 dias úteis o prazo máximo para abertura e
fechamento de empresas de micro e pequeno porte, exigindo dos órgãos
envolvidos as adaptações necessárias em seus procedimentos. A redução desses prazos incentiva o desenvolvimento econômico, pois reduz
custos de transação e eleva o grau de competição da economia.
No relatório Doing Business 2019, publicado pelo Banco Mundial, que
analisa a facilidade em fazer negócios em cada país, o Brasil aparece na
109ª posição dentre 190 países analisados, atrás do México, Colômbia e
Costa Rica. Conforme o relatório, o tempo médio para abertura de uma
empresa no Brasil é de cerca de quatro meses, sendo necessário cumprir
onze procedimentos junto aos órgãos municipais e estaduais. Nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico OCDE, o tempo médio é de uma semana e os procedimentos não chegam
a cinco. O fechamento de empresas insolventes, por exemplo, no Brasil,
leva, em média, quatro anos. Já nos países da OCDE, no máximo dois
anos (na Irlanda, o prazo é de seis meses).
Apesar da posição ruim do Brasil, é importante destacar que o país vem melhorando seu desempenho. No quesito “iniciando um negócio”, subimos da
175ª posição para a 140ª, o que demonstra que alterações recentes, similares à proposta pelo PLP 262/2016, trazem resultados positivos. Um desses
exemplos é o Programa Redesimples, do Sebrae, que executa projetos nos
municípios visando reduzir os prazos de abertura e fechamento de empresas.

161. Sociedade Limitada
Unipessoal
PLS 11/2018
Ementa

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para aperfeiçoar o tratamento legislativo da sociedade limitada.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O projeto altera o Código Civil para criar uma nova espécie de sociedade, a
Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), que poderá ser constituída por apenas uma pessoa (natural ou jurídica), a qual será a titular do capital social.
Atualmente, a forma mais parecida com este modelo é a EIRELI (Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada). Esta, no entanto, apresenta problemas que dificultam extremamente o desenvolvimento das empresas.
A EIRELI foi criada em 2011, com o objetivo de acabar com a figura do sócio
“fictício”, uma vez que a espécie Sociedade Limitada (LTDA) exige no mínimo dois sócios, para sua constituição. Assim, através da EIRELI, uma única
pessoa é titular da totalidade do capital, não havendo necessidade de outro
sócio. A responsabilidade é limitada ao capital social da empresa, ficando
resguardado o patrimônio pessoal, de forma que não há comprometimento
do patrimônio pessoal do sócio, em caso de dívidas da empresa.
Os benefícios da EIRELI, entretanto, acabaram por ser limitados, uma vez
que cada pessoa poderá constituir somente uma empresa sob essa forma.
Além disso, outro problema da EIRELI é a exigência de capital mínimo de 100
vezes o valor do salário mínimo, o que dificulta e até mesmo impede o avanço
de muitos negócios, pois esta exigência acaba por excluir empresas pequenas, fundamentais para garantir a concorrência no sistema econômico.
Assim, o projeto visa acabar com a figura dos sócios “fictícios” existentes em inúmeros casos de constituição de sociedade limitada, em que uma
pessoa atua meramente como um sócio “laranja”, não participando efetivamente da empresa, mas funcionando como uma figura fictícia para cumprir
a exigência da legislação. Deste modo, entendemos pertinente a criação da
Sociedade Limitada Unipessoal, de forma a facilitar a constituição dessas
empresas e seu desenvolvimento, preservando o patrimônio particular dos
sócios, mecanismo essencial ao incentivo do empreendedorismo.

162. Sociedade Anônima
Simplificada
PL 4303/2012
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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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

Com a criação da Sociedade Anônima Simplificada (SAS), 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, a Fecomércio-RS
avalia que o projeto é positivo e pertinente para todos que desenvolvem
atividade empresarial, uma vez que permite a redução das exigências atualmente existentes para constituição e manutenção de uma sociedade anônima, acarretando uma significativa redução dos custos de manutenção.
Apesar de concordarmos com o mérito e apoiarmos a proposição, entretanto, entendemos que deva ser retirado de seu texto, conforme substitutivo apresentado anteriormente pelo deputado Luiz Carlos Hauly na
CFT, o dispositivo que altera a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.
Para possibilitar que as SAS optem pelo Regime do Simples Nacional, o
Art. 3º do projeto altera a Lei Complementar 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. Com isso, a proposição alteraria
matéria tributária, competência de Lei Complementar, não ordinária.

163. Restrições à EIRELI
PL 10983/2018
Ementa
Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para dispor
sobre a empresa individual de responsabilidade limitada.
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A EIRELI foi criada em 2011, com o objetivo de acabar com a figura do
sócio “fictício”, uma vez que a espécie Sociedade Limitada (LTDA) exige
no mínimo dois sócios para sua constituição. Assim, através da EIRELI,
uma única pessoa é titular da totalidade do capital, não havendo necessidade de outro sócio. Por sua vez, a responsabilidade é limitada ao capital
social da empresa, ficando resguardado o patrimônio pessoal, de forma
que não há comprometimento do patrimônio pessoal do sócio. Caso a
empresa contraia dívidas, apenas o patrimônio social da empresa será
utilizado para quitá-las.
Os benefícios da EIRELI, entretanto, acabaram por ser desconfigurados,
uma vez que cada pessoa poderá constituir somente uma empresa, o que
representa um empecilho ao empreendedorismo. Além disso, o pior problema da EIRELI é a exigência de capital mínimo de 100 vezes o valor do salário
mínimo, o que dificulta e até mesmo impede o avanço de muitos negócios,
pois este "piso" acaba por excluir empresas pequenas, fundamentais para
garantir a concorrência no sistema econômico. Assim, o PL 10.983/2018 merece aprovação, visto que acaba diretamente com esses dois principais problemas que a EIRELI impôs ao desenvolvimento das empresas.

164. Extinção de Sociedade
PL 10904/2018
Ementa
Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para simplificar os trâmites necessários à extinção da personalidade jurídica de
sociedades simples, em nome coletivo e limitadas.
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A dissolução de uma sociedade pode ser realizada, dentre outras hipóteses, pelo consenso unânime dos sócios ou, na sociedade de prazo indeterminado, por deliberação por maioria absoluta dos mesmos. O projeto
prevê que, nessas duas hipóteses, a sociedade poderá ser extinta imediatamente, após a comunicação à autoridade competente pelos sócios, representantes de, pelo menos, dois terços do capital social. Seriam abrangidas as sociedades simples, as limitadas e em nome coletivo.
A condição imposta é de que esses sócios devem declarar a inexistência
de ativos não partilhados e passivos a liquidar, como imóveis e obrigações
financeiras, respectivamente. Se, após realizada esta declaração, ficar cons180
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tatada a existência de ativos não partilhados e passivos a liquidar, os sócios
responderão com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, o que
funcionará como uma forma de garantia do direito de credores e sócios.
Hoje, a dissolução das sociedades depende da liquidação para se tornar
definitiva, ou seja, devem ser cumpridos uma série de atos visando encerrar as atividades negociais. Após ser dissolvida, a sociedade entra em
liquidação, com a realização de um conjunto de ações destinadas à realização do ativo, pagamento do passivo e destinação do saldo restante
mediante partilha, aos sócios. A liquidação antecede a extinção da sociedade. Concluída a fase de liquidação, a pessoa jurídica extingue-se.
Assim, de acordo com a proposição, seria possível extinguir a sociedade sem fazer a liquidação prévia, garantindo, mesmo assim, o direito de
credores e sócios. Isso simplifica e acelera os trâmites necessários para a
extinção de empresas, liberando recursos de forma mais ágil e possibilitando que sejam investidos em outros negócios.

165. Preços Mínimos de
Transporte de Carga
PLC 121/2017
Ementa

Cria a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas.
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A proposição cria uma política de preços mínimos para o transporte rodoviário de cargas, estabelecendo uma tabela de valores e padrões de
transporte a ser atualizada semestralmente. Além disso, cria uma cota
de 40% na contratação de transporte rodoviário de cargas do Governo
Federal para determinado tipo de fornecedores.
São numerosos e enfáticos os argumentos que embasam uma previsão de
que tal medida, se aprovada, seria extremamente prejudicial para a economia brasileira. Em primeiro lugar, do ponto de vista teórico, a ciência
econômica mostra que a interferência estatal na liberdade de empresas
e consumidores fazerem suas escolhas e estabelecerem seus preços de
compra e venda, principalmente em mercados com razoável grau de competição, como é o caso do transporte rodoviário de cargas, provoca ineficiências e incentivos distorcidos no funcionamento do sistema produtivo.
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Mais importante do que isso, contudo, são as evidências deixadas pela
experiência brasileira com o tabelamento de preços. O estabelecimento
de preços, máximos ou mínimos, cria uma rigidez na oferta do bem ou do
serviço a que se referem, prejudicando, no fim das contas, o seu consumidor. Preços mínimos para o transporte podem incentivar o excesso na
oferta desse serviço, nas aquisições de veículos de carga e no consumo
de combustível, entre outros impactos derivados. A sustentação desse
excesso seria dada pelos consumidores, que teriam que arcar com o sobrepreço das mercadorias transportadas resultante de preços predeterminados para o seu transporte.

166. Subsídios ao Transporte
Autonômo de Cargas
PL 1398/2015
Ementa
Dispõe sobre a regulação do transporte autônomo de cargas e dá outras
providências. Explicação da Ementa: Altera a Lei nº 12.096, de 2009.
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A proposição original estabelece uma série de subsídios à classe de transportadores autônomos. Com a aprovação do projeto, seriam definidos
preços e cotas mínimas de contratação e criada uma política de subvenção econômica, sob a modalidade de equalização de taxa de juros por
meio das instituições financeiras federais, inclusive com a concessão de
crédito pessoal aos membros da categoria.
São numerosos e enfáticos os argumentos que embasam uma previsão de
que tal medida, se aprovada, seria extremamente prejudicial para a economia brasileira. Em primeiro lugar, do ponto de vista teórico, a ciência
econômica mostra que a interferência estatal na liberdade de empresas
e consumidores fazerem suas escolhas e estabelecerem seus preços e
quantidades de compra e venda, principalmente em mercados com razoável grau de competição, como é o caso do transporte rodoviário de
cargas, provoca ineficiências e incentivos distorcidos no funcionamento
do sistema produtivo.
Mais importante do que isso, contudo, são as evidências deixadas pela
experiência brasileira com o tabelamento de preços. O estabelecimento
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de preços, máximos ou mínimos, cria uma rigidez na oferta do bem ou do
serviço a que se referem, prejudicando, no fim das contas, o seu consumidor. Preços mínimos para o transporte, assim como subsídios creditícios,
podem incentivar o excesso na oferta desse serviço, nas aquisições de
veículos de carga e no consumo de combustível, entre outros impactos
derivados. A sustentação desse excesso seria dada pelos consumidores,
que teriam que arcar com o sobrepreço das mercadorias transportadas
resultante de preços predeterminados para o seu transporte.
Ademais, não se pode deixar de mencionar que, em um cenário de recursos públicos escassos, estabelecer subsídios para uma determinada
categoria representa retirar recursos de todas as outras para custear tais
subsídios. Não há justificativa plausível para escolher beneficiar transportadores autônomos com recursos públicos e privados, ao invés de outra
categoria econômica qualquer. Esse é um julgamento de mérito que não
cabe ao Estado. Por fim, há que se ressaltar que a proposição viola, de
forma flagrante, o princípio constitucional da livre-iniciativa.
A proposição já recebeu um substitutivo na Comissão de Finanças e Tributação, que, contudo, apenas suprime a subvenção econômica de equalização de taxas de juros por parte do BNDES. A estrutura de tabelamento de preços e cotas de contratação mínima para empresas privadas do
texto original é mantida, de modo que a proposição, mesmo na forma do
substitutivo proposto, ainda acarretaria sérios impactos negativos à economia brasileira, como argumentado anteriormente.

167. Garantia a Credores
em Casos de Recuperação
Judicial
PL 1933/2015
Ementa
Altera o Art. 67, caput, e acrescenta novo § 5º ao Art. 83 da Lei nº 11.101,
de 9 de fevereiro de 2005, que "regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária", com a finalidade de permitir novas fontes de crédito às empresas em recuperação
judicial e falência.
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Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente ao Substitutivo

O projeto, na forma do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS), confere mais segurança jurídica aos credores das empresas em recuperação judicial, pois
estabelece que estes recursos são extraconcursais, ou seja, têm preferência de pagamento na recuperação judicial. Assim, a proposição soluciona a ausência de clareza constante no Art. 67 da Lei das Falências e,
ao proteger o pagamento de credores, assegura às empresas em recuperação maiores chances de obtenção de financiamento, com taxas mais
razoáveis, propiciando a estas melhores condições de sobrevivência. Assim, a medida tem reflexos positivos para a economia, com a garantia da
manutenção de postos de emprego e arrecadação para o Estado.
Ainda, o Substitutivo aprovado na CDEICS assegura privilégio geral de
recebimento em caso de decretação de falência aos fornecedores de
bens ou serviços que continuaram a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação. A manutenção deste dispositivo é fundamental, pois, além de beneficiar os fornecedores de bens e
serviços, garante maior possibilidade à empresa em recuperação judicial
de continuar realizando sua atividade, considerando que o risco de recebimento aos fornecedores de bens e serviços é reduzido por conta desta
preferência de pagamento.

168. Fiscalização Sanitária
de Produtos de Origem
Animal
PL 10068/2018
Ementa
Altera o Decreto-Lei 986, de 21 de outubro de 1969, que Institui normas
básicas sobre alimentos, para disciplinar a fiscalização sanitária de produtos de origem animal por Estados e Municípios.
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Atualmente, muitos produtos de origem animal próprios ao consumo
humano acabam sendo descartados em decorrência de possuírem selo
de órgão fiscalizador de estado ou município distinto aquele em que são
comercializados. Ao permitir qualquer selo, além de flexibilizar a venda
destes produtos, o projeto permite diminuir o desperdício de forma significativa, evitando que produtos propícios ao consumo humano sejam
descartados tão somente por não possuírem selo da unidade geográfica
em que são comercializados.
Ao definir que o papel da vigilância deve se ater ao risco intrínseco destes
produtos, o projeto reduz a sobreposição de fiscalizações, diminuindo custos
para a Administração Pública e garantindo maior eficiência a esses estabelecimentos comerciais. Isso, por fim, acabará por beneficiar os consumidores,
que perceberão preços menores, decorrentes da redução dos prejuízos.

169. Responsabilidade na
Doação de Alimentos
PL 211/2019
Ementa
Altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, para promover a doação
de alimentos e de remédios.
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O projeto é extremamente pertinente, considerando que busca reduzir o desperdício de alimentos, destinando estes a instituições carentes. Atualmente,
muitas empresas têm interesse em efetuar a doação de alimentos, mas, devido ao risco associado a esta doação, com responsabilização da empresa
doadora nos casos de algum incidente, acabam descartando os alimentos
próximos da data de vencimento. O projeto, ao excluir a responsabilidade do
fornecedor, remove importante entrave, incentivando a doação.
O conjunto de normas e regras que disciplinam o exercício da atividade
econômica no Brasil é extenso e complexo. Assim, no cotidiano de sua atividade, a empresa está sujeita a diversas penalidades, decorrentes de desconhecimento ou até mesmo incapacidade de implementação deste extenso
arcabouço burocrático. Compreendemos que a manutenção da possibilidade de penalização por conta de um ato solidário realizado pela empresa
é inconcebível, motivo pelo qual nos manifestamos favoráveis ao projeto.
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170. Interposição
Fraudulenta em
Importações
PL 4726/2016
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.
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O projeto altera o 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. Com isso, o texto proposto
objetiva aumentar o grau de segurança jurídica nas importações, aumentando a facilidade para fazer negócios no Brasil.
A Fecomércio-RS avalia que o Substitutivo da Comissão de Finanças e
Tributação (CFT) ao projeto é positivo, pois busca reforçar a segurança jurídica em situações especiais relacionadas à importação, tendo
em vista que ainda ocorrem casos nos quais a fiscalização acaba por
extrapolar limites legais. Isso acontece quando são desconsiderados
os distintos prazos de pagamento das mercadorias importadas/nacionalizadas ou imposto ao importador o conhecimento das operações e
da origem dos recursos financeiros de seu cliente (encomendante ou
adquirente) e vice-versa.
Ainda, o Substitutivo estabelece que o importador não poderá ser responsabilizado quando não demonstrado o dolo, muito menos pelos
atos de terceiros. Da mesma forma, o terceiro de boa-fé, comprador
de mercadoria já nacionalizada, que não participou da operação de
importação, não pode ser responsabilizado por eventual irregularidade cometida por terceiros (importador, adquirente ou encomendante).
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171. Responsabilidade
Solidária de Locadoras
PL 2464/2019
Ementa

Acrescenta inciso VI ao Art. 932 da Lei 10406 de 2002 - Código Civil,
estabelecendo a responsabilidade das locadoras de bens móveis sobre
danos causados pelos locatários no uso da coisa locada.
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O Projeto de Lei pretende atribuir e delimitar a responsabilidade solidária
sobre os danos causados pelo locatário no uso do bem móvel locado, além
de resguardar os locadores que agem com observância aos deveres gerais
de cautela. Compreendemos que a alteração legislativa proposta disponibiliza aos julgadores mecanismo mais justo nos casos em comento.
Atualmente, a responsabilidade solidária do locador sobre danos causados pelo locatário no uso da coisa locada está recepcionada no uso
indiscriminado da Súmula 492 do STF. O uso indiscriminado de súmulas
de tribunais superiores, sem a devida análise do caso, gera insegurança
jurídica e decisões injustas, tendo em vista que responsabiliza terceiro
estranho ao nexo causal do dano. Em análise em decisões dos Tribunais
de Justiça e instâncias além, têm-se como claro que o uso imoderado do
referido enunciado é uma realidade e gera uma repetição de injustiças.
Conforme definido no Código Civil, não é possível que se presuma a solidariedade dos pactuantes. A solidariedade só pode ocorrer, conforme
referido no Art. 264, quando mais de um credor ou devedor concorre
na mesma obrigação. Assim, a aprovação do projeto permitirá aos julgadores, através de alteração do Código Civil, ater-se às especificidades
do fato, para saber se consideram o locador como responsável solidário ou não, considerando que, conforme a redação proposta, o locador
será responsabilizado somente mediante a comprovação de negligência.
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172. Regulamentação da
Profissão de Leiloeiro (1)
PL 4625/2016
Ementa
Altera a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, o Decreto-Lei nº 341,
de 17 de março de 1938, o Decreto-Lei nº 486, de 3 de março de 1969, o
Decreto nº 1.102, de 21 de novembro de 1903, o Decreto nº 21.981, de 19
de outubro de 1932, e o Decreto nº 13.609, de 21 de outubro de 1943, e dá
outras providências. Simplifica as atividades dos auxiliares do comércio e
o registro empresarial.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Plenário (PLEN) - Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente com Ressalvas

Apesar do intuito de simplificação do projeto em geral, manifestamos
discordância em relação ao se Art. 5º, que altera o Art. 1º do Decreto nº
21.981, de 19 de outubro de 1932. A redação proposta delega ao DREI (Departamento Nacional de Registro Empresarial) a regulamentação de todo
o procedimento de matrícula, incluindo seus requisitos, para o exercício
da profissão de Leiloeiro, sem qualquer necessidade ou embasamento.
Ademais, com tal previsão, o DREI poderá, através de mera instrução
normativa, modificar previsões legais e requisitos constantes no Decreto
21.981/32 a seu bel-prazer, levando insegurança jurídica e instabilidade à
profissão de Leiloeiro.
Ainda, no Art. 5º do projeto, discordamos da redação apresentada para o
Art. 36 do Decreto 21.981/32. A possibilidade do Leiloeiro possuir sociedade
empresária ou registro de sociedade foi tema amplamente debatido. Pela
Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 419/DF, se
firmou o entendimento da incompatibilidade do Leiloeiro constituir sociedade empresária. Tal vedação visa evitar a separação patrimonial e a evasão de
responsabilidade fiscal e patrimonial dos atos praticados pelo Leiloeiro que
uma sociedade empresária poderia proporcionar, uma vez que o Leiloeiro
Oficial exerce uma função pública delegada, com fé de oficial público.
Assim, conclui-se que o único tipo empresarial que poderia ser constituído
pelo Leiloeiro Oficial seria o Empresário Individual. Tal disposição se justifica, no sentido em que o empresário individual nada mais é do que uma
pessoa física com CNPJ, não possuindo personalidade jurídica ou limitação à responsabilidade, se registrando com o próprio nome na razão social.
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Já a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) e a Sociedade Limitada Unipessoal possuem separação patrimonial e atuação
própria distinta à realizada pela classe dos Leiloeiros, uma vez que, dado
o caráter público da atividade, esta não pode ser delegada.
Ademais, a aprovação do atual texto permitirá às sociedades empresárias
possuir fé pública na prática de atos de mandato que, a priori, seriam
única e exclusivamente dos Leiloeiros, podendo induzir ao erro o público
e até separação e/ou confusão patrimonial indevida. Os atos do Leiloeiro são de mandato ou comissão praticados única e exclusivamente pela
pessoa física do Leiloeiro, não podendo este delegar ou repassar tais funções, senão em casos muito específicos previstos no Decreto 21.981/32.
Tal restrição visa atender o caráter intuitu personae da profissão, que se
destina a cumprir ritos legais de grande repercussão. Permitir tal disposição (Pessoa Jurídica com fé pública) criaria debates sem precedentes,
gerando insegurança jurídica, eis que nas leis onde estão previstos os
agentes que possuem tal presunção de veracidade dos atos sempre se
consigna/vincula a pessoa física.

173. Regulamentação da
Profissão de Leiloeiro (2)
PLC 175/2017
Ementa
Regulamenta a profissão de leiloeiro público oficial.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente ao Substitutivo

O PLC 175/2017, ao atualizar os dispositivos do Decreto 21.981/32 (que define os requisitos e garantias da atuação do leiloeiro), fornece maior segurança jurídica e efetividade aos leilões em todo o território brasileiro,
através de institutos e soluções normativas já dotados de estabilidade e
sedimentados no direito pátrio. Cumpre ressaltar que o presente projeto se
encontra baseado na Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil),
que reconheceu o importante papel do Leiloeiro Oficial nos processos judiciais, e na Lei 13.138/2015, a qual incluiu os leilões realizados pela internet
na competência dos leiloeiros oficiais, e, ainda, no ordenamento jurídico
vigente, bem como na Resolução nº 236 do Conselho Nacional de Justiça,
que regulamentou o leilão eletrônico no âmbito dos tribunais brasileiros.
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Ademais, o leiloeiro oficial é auxiliar de justiça, exercendo um múnus público, de modo que a garantia de seus atos dizem respeito à segurança
do sistema judiciário como um todo. Essa percepção é nítida diante da
leitura dos Arts. 6º e 7º do Decreto nº 21.981/32. O legislador, tendo em
consideração o interesse de terceiros, exigiu a caução para aqueles que
desejam desenvolver atividade de Leiloeiro Público, como forma de resguardar a coletividade de eventuais prejuízos.

174. Regulamentação de
Representantes Comerciais
PL 5761/2019
Ementa
Altera a Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que "regula as atividades
dos representantes comerciais autônomos, para dispor sobre a indenização pela rescisão de contrato sem justa causa e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) Câmara dos Deputados

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

Compreendemos que o projeto proposto representa prejuízos à categoria
dos representes comerciais, considerando que o texto proposto gera insegurança jurídica nas relações comerciais. Manifestamos contrariedade
ao dispositivo que faculta ao representado o direito de pagar, anualmente, de forma destacada no recibo, um adicional no valor de 1/12 do total
das comissões, a título de antecipação da quitação de indenização e a
possibilidade de o representado reter comissões devidas ao representante, caso haja ressarcimento por danos.
Em relação à base de cálculo da indenização de rescisão injustificada, o
projeto altera a Lei em prejuízo dos representantes comerciais, pois prevê
a prescrição em cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do
contrato, conforme previsto na CLT. Por fim, destacamos que o projeto
estabelece como base de cálculo da indenização por rescisão sem justa
causa o equivalente a 1/12 dos últimos dez anos em que esse exerceu a
representatividade. Entendemos que a base de cálculo deve permanecer
sobre todo o período de vigência da representação.
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175. Eleições em Conselhos
dos Representantes
Comerciais
PL 1851/2019
Ementa
Altera a Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965, para dispor sobre as
eleições e composição dos Conselhos Federal e Regionais de Representantes Comerciais Autônomos, e dá outras providências.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

O projeto implementa a eleição direta para escolha de todos os membros
e dos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais de Representantes Comerciais Autônomos pelo voto direto e secreto dos profissionais
registrados e em dia com suas obrigações para com esses Conselhos,
podendo candidatar-se quaisquer desses profissionais, desde que brasileiros, devidamente habilitados e aptos. Ao instituir a possibilidade da
eleição direta, a proposição garante forma mais democrática de escolha
dos membros do Conselhos dos Representantes Comerciais. Ainda, ao
estabelecer a garantia do voto secreto, a proposta evita pressões sobre
os votantes, possibilitando a estes votar naqueles que efetivamente consideram os melhores para defender os interesses da categoria. Por fim,
destacamos a importância de incluir no projeto a necessidade de ampla
divulgação do processo eleitoral, de forma a garantir a lisura da eleição,
evitando que somente os diretamente interessados na eleição votem

176. Restrições à
Contribuição Sindical
PL 4026/2019
Ementa
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto
-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre as contribuições
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destinadas ao sustento das entidades sindicais, inclusive a contribuição
sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) - Senado Federal

Posicionamento da Fecomércio-RS
Divergente

A Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) trouxe mudanças importantes
nas relações sindicais, visando conceder maior autonomia aos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho e estabelecendo, inclusive, a
valorização do negociado sobre o legislado. Essa Lei alterou de forma
significativa, também, o pagamento das contribuições sindicais por parte das empresas e dos empregados, acabando com seu caráter compulsório. As alterações receberam, ainda, manifestação favorável do
Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à sua constitucionalidade.
O PL 4.026/2019 busca, agora, mudar as regras para a cobrança das contribuições sindicais, com exigências e formalidades que visam o não pagamento das contribuições e, por consequência, o enfraquecimento das
entidades sindicais. Fica evidente que as alterações propostas caracterizam interferência do Estado nas relações sindicais, infringindo o disposto
na Constituição Federal.

177. Atualização da
Contribuição Sindical
PLC 61/2016
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.

Estágio de tramitação no início do ano legislativo

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) - Senado Federal

192

proposições legislativas Federais

Posicionamento da Fecomércio-RS
Convergente

A contribuição sindical tem por finalidade o financiamento da atividade
sindical. Os sindicatos patronais trabalham o ano inteiro gerando benefícios para as empresas. Negociar salários e condições de trabalho que melhor se adequam ao seu segmento econômico e a sua região. Atuar junto
ao governo e a parlamentares para evitar aumento de tributos e a criação
de regras que prejudicam a rotina e a rentabilidade das empresas. Propor
medidas que facilitam os negócios e promovem seu crescimento. Representar judicialmente as empresas em matérias abrangentes e relevantes.
Prover informações que auxiliam na gestão. Todos esses são exemplos
dos serviços que um sindicato patronal presta regularmente, de forma
direta e por meio de suas federações e confederações.
São serviços que beneficiam todas as empresas representadas, por definição legal e sem exceção. Por isso, eles devem ser custeados por uma
contribuição compulsória, que é a única e justa forma de financiá-los. A
contribuição sindical patronal garante a prestação de serviços que beneficiam todas as empresas, os quais, de forma invisível, influenciam muito
seus resultados e que não poderiam ser realizados ou adquiridos apenas
por iniciativa própria.
Mesmo em um cenário de não compulsoriedade, o congelamento e ausência de matriz legal dos valores que servem de base de cálculo da
contribuição sindical afeta, 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. Por fim, o presente projeto
representa a oportunidade de pacificação de pontos de grande discussão perante os Tribunais do Trabalho.
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