Atividade Legislativa

Projeto de Lei n° 4188, de 2021
Autoria:

Câmara dos Deputados

Iniciativa: Presidência da República
Ementa:
Dispõe sobre o serviço de gestão especializada de garantias, o aprimoramento das regras de garantias, o procedimento
de busca e apreensão extrajudicial de bens móveis em caso de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, a
possibilidade de oneração e de uso de direitos minerários como garantia, o resgate antecipado de Letra Financeira, a
transferência de recursos no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb), a exclusão do monopólio da Caixa Econômica Federal em relação aos penhores
civis, a alteração da alíquota do imposto de renda sobre rendimentos de investidores residentes ou domiciliados no
exterior produzidos por determinados títulos e valores mobiliários, a alteração da composição do Conselho Nacional de
Seguros Privados; altera as Leis nºs 9.514, de 20 de novembro de 1997, 8.009, de 29 de março de 1990, 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), 13.476, de 28 de agosto de 2017, 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros
Públicos), 13.097, de 19 de janeiro de 2015, 12.249, de 11 de junho de 2010, 14.113, de 25 de dezembro de 2020,
11.312, de 27 de junho de 2006, e o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969; e revoga dispositivos dos DecretosLei nºs 70, de 21 de novembro de 1966, 73, de 21 de novembro de 1966, e 759, de 12 de agosto de 1969.
Assunto:

Economia e Desenvolvimento - Tributos

Data de Leitura:

10/08/2022

Em tramitação
Decisão:

-

Último local:

11/08/2022 - Plenário do Senado
Federal (Secretaria Legislativa do
Senado Federal)

Destino:

-

Último estado:

10/08/2022 - AGUARDANDO
DESPACHO

TRAMITAÇÃO
10/08/2022

PLEN - Plenário do Senado Federal

Ação: Encaminhado à publicação, em 10/08/2022.
Publicado no DSF Páginas 449-503 - DSF nº 123

DOCUMENTOS
PL 4188/2021
Data:

08/06/2022

Autor:

Câmara dos Deputados

Local:

Plenário do Senado Federal

Descrição/Ementa: Dispõe sobre o serviço de gestão especializada de garantias, o aprimoramento das regras de garantias, o procedimento de busca
e apreensão extrajudicial de bens móveis em caso de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, a possibilidade de
oneração e de uso de direitos minerários como garantia, o resgate antecipado de Letra Financeira, a transferência de recursos no
âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb), a exclusão do monopólio da Caixa Econômica Federal em relação aos penhores civis, a alteração da alíquota do
imposto de renda sobre rendimentos de investidores residentes ou domiciliados no exterior produzidos por determinados títulos
e valores mobiliários, a alteração da composição do Conselho Nacional de Seguros Privados; altera as Leis nºs 9.514, de 20 de
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novembro de 1997, 8.009, de 29 de março de 1990, 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 13.476, de 28 de agosto de
2017, 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), 13.097, de 19 de janeiro de 2015, 12.249, de 11 de junho de
2010, 14.113, de 25 de dezembro de 2020, 11.312, de 27 de junho de 2006, e o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969; e
revoga dispositivos dos Decretos-Lei nºs 70, de 21 de novembro de 1966, 73, de 21 de novembro de 1966, e 759, de 12 de agosto
de 1969.
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