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PLS 423/2017 Não

Altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, para aumentar as penas e eliminar, no caso de 
pagamento do tributo devido, a possibilidade de extinção de punibilidade dos crimes 
contra a ordem tributária e para criar causas de redução de pena: altera o Código 
Penal e a Lei de Crimes Contra a Ordem Tributária, para aumentar penas e criar causa 
de redução de pena pelo pagamento integral do crédito tributário, que deixa de 
constituir hipótese de extinção da punibilidade ou de perdão judicial. Revoga 
dispositivos da legislação tributária federal referentes a extinção da punibilidade e 
suspensão da pretensão punitiva por pagamento ou parcelamento de crédito 
tributário.

DIVERGENTE CONTATRI Matéria com a relatoria na CCJ do Senado Federal
Em 

andamento
13/11/19

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PEC 293/2004 sim

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. (Desmembramento da 
PEC nº 255/04, devendo os arts. 3º, 8º e 9º, serem renumerados para 3º, 4º e 5º; e os 

arts. 146, IV, 150, VI e, 153, § 4º, IV, 158, parágrafo único, I, II, 171-A e parágrafo 
único, 203, parágrafo único e 216, § 3º, constantes do art. 1º, e os arts., 4º, 5º, 7º, 
renumerados para 2º, 3º e 4º). Proposta chamada de "Minirreforma ou Reforma 

Tributária".

CONVERGENTE 
com ressalva

CONTATRI
Pronta para pauta no Plenário da Câmara dos 

Deputados
Em 

andamento
13/11/19

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PLS-C 406/2016 Não

Altera dispositivos da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional), determina a reformulação do cadastro de que trata o inciso II do art.37 da 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e dá outras providências: 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.. Foco: Novas 

garantias aos contribuintes

CONVERGENTE CONTATRI

Encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado Federal, com o Relator Sen. 

Tasso Jereissati (PSDB/CE)
.

Em 
andamento

13/11/19

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PLS 405/2018 sim

Revoga os incisos VII e IX do § 3º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 
1996, que vedam a compensação dos créditos cuja confirmação de liquidez e certeza 

esteja sob procedimento fiscal e de débitos relativos ao recolhimento mensal por 
estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido: revoga os dispositivos que determinam que não poderão ser 

objeto de compensação o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e 
o crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e 

certeza esteja sob procedimento fiscal e os débitos relativos ao recolhimento mensal 
por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados.

CONVERGENTE CONTATRI
Em 03/09/2019, na Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado Federal, com o Relator Sen. 
Angelo Coronel (PSD/BA)

Em 
andamento

13/11/19



SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PLP 33/2015 Não

Altera a Lista de serviços anexa à Lei Complementar n.º 116, de 2003, que relaciona 
atividades sujeitas ao Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS: determina a 

incidência do ISS sobre os serviços de recondicionamento, acondicionamento, pintura, 
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, 

recorte, polimento, plastificação e congêneres não destinados à industrialização ou à 
comercialização.

CONVERGENTE CONTATRI
 Na Comissão de Finanças e Tributação ( CFT ) da 
Câmara dos Deputados aguardando parecer do 

relator, dep. Newton Cardoso Jr (MDB/MG)

Em 
andamento

13/11/19

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PLP 408/2017 Não

Institui a Contribuição Social sobre aplicações financeiras, destinada à manutenção da 
seguridade social. Serão tributados os rendimentos auferidos por pessoa física ou 

jurídica, em qualquer aplicação ou operação financeira de renda fixa, inclusive quando 
iniciada e encerrada no mesmo dia. Alíquotas – a alíquota fixa que incidirá sobre o 

rendimento das aplicações será de 5% a cada semestre.

DIVERGENTE CONTATRI

Aguardando Parecer do Relator, Dep. Pompeo 
de Mattos (PDT-RS), na Comissão de Seguridade 

Social e Família (CSSF) da Câmara dos 
Deputados

Em 
andamento

13/11/19

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PLP 561/2018-
Apensado ao PL 

378/2017
Não

Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Código Tributário Nacional. Dispõe sobre a 
exigência de metas de

desempenho e sobre o estabelecimento de critérios objetivos para avaliação da  
eficiência dos incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira, creditícia ou 

patrimonial para pessoas jurídicas, dos quais decorra renúncia de receita ou aumento 
de despesa

DIVERGENTE
com ressalva

CONTATRI
 Pronto para Pauta no PLENÁRIO (PLEN) da Câmara 

dos Deputados 
Em 

andamento
13/11/19

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PL 1485/2015-
Apensado ao PL 

1418/2007
Não

Altera a Lei n.º 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a incidência de 
imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos pagos e creditados pelas 
pessoas jurídicas e sobre juros pagos e creditados a título de capital próprio, e a Lei n.º 

11.312, de 27 de 2006, que dispõe o imposto de renda sobre rendimentos de títulos 
públicos adquiridos por investidores estrangeiros”. Foco: IR sobre lucros e dividendos 

/ Impossibilidade de dedução de juros sobre capital próprio

DIVERGENTE
com ressalva

CONTATRI
Pronta para pauta na Comissão de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO)
Em 

andamento
13/11/19

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PL 8835/2017-
Apensado ao PL 

4311/2012
Não

Determina que, a partir de 1º de janeiro de 2019, para determinação do lucro real 
tributável, os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas de anos anteriores 

poderão ser compensados integralmente, sem aplicação da trava de 30%.
CONVERGENTE CONTATRI

 Na CFT-Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados aguardando designação de 

Relator que deixou de ser Membro

Em 
andamento

14/10/19

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PL 10461/2018-
Apensado ao PL 

2011/2011
Não

As pessoas jurídicas aptas a optarem pelo regime de tributação com base no lucro 
presumido passam a ser as de receita bruta inferior ou igual a R$ 101.500.000,00 no 
ano-calendário anterior. Atualmente esse valor é de R$ 78.000.000,00. O valor para 

possível enquadramento no lucro presumido será corrigido anualmente pelo IPCA. As 
pessoas jurídicas cujas receitas brutas ultrapassem esse limite ficam obrigadas à 

apuração pelo lucro real.

CONVERGENTE 
com ressalva

CONTATRI
Aguardando Parecer do Relator Dep. Guiga Peixoto 

(PSL-SP), na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) 
da Câmara dos Deputados

Em 
andamento

13/11/19

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PLS-C 538/2018 Não Garante a utilização dos créditos acumulados de ICMS nas exportações CONVERGENTE CONTATRI

Na CAE - Comissão de Assuntos Econômicos do 
SF, relator Senador Wellington Fagundes 
(PL/MT), com requerimento de audiência 

pública.

Em 
andamento

13/11/19



SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PDS 82/2018 Não
Susta o decreto 9.393/2018, que diminuiu de 2% para 0,1% a alíquota do Reintegra a 

partir de 01 de junho de 2018
CONVERGENTE CONTATRI

Na CCJ do Senado Federal, aguardando designação de 
relator.

Em 
andamento

13/11/19

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PRS 61/2018 Não

Determina que a alíquota do ICMS relacionada a operações e prestação com bens, 
mercadorias e serviços de transporte destinado a emprego ou consumo na produção, 

extração, fabricação de mercadoria ou na prestação de serviço de transporte 
destinado à exportação será de 0%. O disposto acima aplica-se, também, às operações 

e prestação de serviços de transporte com bens, mercadorias e serviços adquiridos 
por contribuintes que realizem etapas intermediárias do ciclo de produção, extração 

ou fabricação de mercadoria, ou de prestação de serviço de transporte a serem 
destinados ao exterior. Comprovação – a comprovação do emprego de tais atividades 
deverá ser feita em até 180 dias. Confaz – o Conselho Nacional de Política Fazendária 

– Confaz poderá baixar normas complementares para fins de controle das operações e 
prestações com bens, mercadorias e serviços de transporte citados acima.

CONVERGENTE 
com ressalva

CONTATRI

Na CAE - Comissão de Assuntos Econômicos do 
Senado Federal, com o relator Senador Roberto 

Rocha (PSDB/MA)
Em 

andamento
13/11/19

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PLP 463/2017 
(Origem: PLS 

475/2017)
Não

Estabelece a não incidência do ISS sobre exportações de serviços quando os benefícios 
do serviço se verificam em território estrangeiro e há ingresso de divisas no país. O 

local onde os benefícios do serviço são verificados independe do local onde o serviço é 
realizado. Hoje, o critério para a incidência do ISS sobre exportações de serviços é o 

fato de o resultado ser verificado no Brasil, ainda que o pagamento seja feito por 
residente no exterior.

CONVERGENTE 
com ressalva

CONTATRI
Aguardando deliberação na comissão de finanças e 

tributação (CFT) da Câmara dos Deputados
Em 

andamento
13/11/19

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PLP 396/2014 Não
Estabelece prazo de 12 meses para as pessoas jurídicas se adaptarem ao cumprimento 

de leis ou atos administrativos que instituam ou modifiquem obrigação tributária 
acessória e que implicarem novos custos.

CONVERGENTE CONTATRI
Aguardando deliberação na comissão de 

finanças e tributação (CFT) da Câmara dos 
Deputados

Em 
andamento

13/11/19

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PLP 484/2018-
Apensado ao 
PLP 129/2007

Não

Altera o CTN para reduzir o prazo decadencial e prescricional do crédito tributário de 5 
para 3 anos. Determina ainda, que a prescrição intercorrente ocorre no processo 

administrativo caso este não seja julgado no prazo de 5 anos.
Tem-se a extinção do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário não mais do 

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado e sim do primeiro dia seguinte à ocorrência do fato gerador ou, no caso de 

tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento 
antecipado.

CONVERGENTE 
com ressalva

CONTATRI
Aguardando Parecer do Relator,  Dep. Lafayette 
de Andrada (PRB-MG), na Comissão de Finanças 

e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados

Em 
andamento

13/11/19

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PL 8682/2017-
Apensado ao PL 

6604/2013
Não

As pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no lucro real ou 
presumido que, em razão de situações conjunturais alheias à sua vontade, não 

puderam recolher nos seus prazos os tributos federais administrados pela RFB, assim 
como a contribuição ao FGTS, a cargo da Caixa Econômica Federal, poderão quitar os 

débitos com reduções das penalidades.

CONVERGENTE CONTATRI
 Aguardando Parecer do Relator, Dep. Sergio 
Souza (MDB-PR), na Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados

Em 
andamento

13/11/19

SISTEMA 
TRIBUTÁRIO

PLS-C 298/2011 sim
Direitos e Garantias do Contribuinte – a criação de um Código de Defesa do 

Contribuinte reduz a excessiva fragilidade do cidadão e das empresas perante o Fisco 
e diminui a insegurança jurídica quanto a obrigações e direitos tributários.

CONVERGENTE CONTATRI
Na CCJ do Senado Federal, com o relator Senador 

Jorginho Mello (PL/SC)
Em 

andamento
13/11/19


