PROJETOS DE LEI PARA COMISSÃO MISTA DE DESBUROCRATIZAÇÃO
SENADO FEDERAL (17 PLS)
1. PLS 477/2017 Altera o art. 205 da Lei nº 5. 172, de 25 de outubro de 1966, para
simplificar as exigências relativas à verificação de regularidade do contribuinte.
2. PLS 18/2018 Acrescenta art. 38-A à Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994,
para dispor sobre normas mínimas nacionais a serem editadas pelo Conselho
Nacional de Justiça para os serviços notariais e de registro.
3. PLS 17/2018 Acrescenta art. 4º-A da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994,
para atribuir aos serviços notariais e de registro o dever de intermediar pedidos
dos usuários relativos a atos de outras serventias.
4. PLS 22/2018 Altera o art. 784 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código
de Processo Civil), para prever, como título executivo extrajudicial, o documento
particular assinado pelo devedor independentemente de assinatura de
testemunhas.
5. PLS 23/2018 Dispõe sobre a periodicidade da fiscalização dos
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental.
6. PLS 11/2018 Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para aperfeiçoar
o tratamento legislativo da sociedade limitada.
7. PLS 9/2018 Altera a Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, para permitir ao
usuário da REDESIM praticar os atos de constituição, alteração, transformação,
incorporação, fusão, cisão, dissolução, e extinção de empresários e pessoas
jurídicas, no sistema criado e mantido na rede mundial de computadores, pelo
Poder Executivo Federal.
8. PLS 15/2018 Acrescenta § 3º ao art. 4º e parágrafo único ao art. 9º, todos da
Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, para dispor sobre os dias e os
horários de funcionamento dos serviços notariais e de registro e para autorizar
os tabeliães de notas a realizar diligências e atos externamente à sede da
serventia.
9. PLS 24/2018 Dispõe sobre a dissolução de sociedades simples, em nome
coletivo e limitadas, para simplificar os trâmites necessários ao encerramento
de suas atividades.
10. PLS 10/2018 Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para aperfeiçoar
o tratamento legislativo da empresa individual de responsabilidade limitada.

11. PLS 19/2018 Acrescenta § 2º ao art. 1º da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de
1997, para definir os títulos e os documentos de dívida suscetíveis de protesto
eliminando divergências jurisprudenciais.
12. PLS 12/2018 Altera o inciso IV do art. 199 e acrescenta inciso V ao art. 202,
todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para admitir a
suspensão da prescrição na pendência da análise de pedido extrajudicial de
pagamento e a interrupção da prescrição pela interpelação judicial e
extrajudicial.
13. PLS 13/2018 Altera o artigo 474 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), para estabelecer que a condição resolutiva tácita se opera por
interpelação judicial e extrajudicial. PLS 15 Altera o art. 1.418 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973 (Lei de Registros Públicos), para disciplinar a adjudicação extrajudicial no
caso de promessa de compra e venda de imóveis e o procedimento de reate de
trato sucessivo no caso de cessões de direitos de aquisição oriundos de
promessa
de
compra
e
venda
de
imóvel.
14. PLS 14/2018 Altera o art. 1.418 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil) e a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros
Públicos), para disciplinar a adjudicação extrajudicial no caso de promessa de
compra e venda de imóveis e o procedimento de reate de trato sucessivo no
caso de cessões de direitos de aquisição oriundos de promessa de compra e
venda de imóvel.
15. PLS 16/2018 Acrescenta § 4º ao art. 1.361 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil) e altera o art. 8º-A do Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro
de 1969, e o art. 128 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro), para autorizar a alienação fiduciária sobre móveis para
pessoas naturais e jurídicas com incidência do procedimento judicial do
Decreto-Lei nº 911, de 1969, para dispor sobre a independência dos efeitos
jurídicos dos direitos reais em relação às restrições tributárias e administrativas
relacionadas aos veículos automotores e para tornar ineficaz negócios jurídicos
relativos a esses veículos diante de créditos fiscais ou administrativos
vinculados ao bem.
16. PLS 20/2018 Altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil), para disciplinar o direito do credor em obter a constrição
cautelar de bens nos processos envolvendo obrigações de pagar quantia, de
entregar coisa, de fazer e de não fazer.
17. PLS 21/2018 Altera o art. 256 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código
de Processo Civil), para dispor sobre a citação, por edital, do réu com endereço
desconhecido.

CÂMARA DOS DEPUTADOS (15 PL)

1. PL 9.494/2018 Altera a Lei n° 11.598, de 3 de dezembro de 2007, para obrigar
a disponibilização dos dados de registro de empresários ou pessoas jurídicas
por meio eletrônico a qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse.
2. PL 9.501/2018 Acrescenta § 2° ao art. 7° da Lei n° 8.935, de 18 de novembro
de 1994, para autorizar a extração de carta de sentença pelos tabeliães de
notas.
3. PL 9.505/2018 Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
para disciplinar assembleias em meio eletrônico em condomínio edilício e para
autorizar suprimento de votos após a assembleia de segunda convocação na
hipótese de não ter sido alcançado o quorum especial.
4. PL 9.504/2018 Dispõe sobre a inviabilidade de vedar a prática de atos jurídicos
e o seu ingresso no registro público diante de dívidas tributárias, trata da
ineficácia desses atos jurídicos e acrescenta § 8° ao art. 47 da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, para disciplinar os efeitos da ausência de Certidão Negativa
de
Débito
(CND)
para
a
prática
de
atos
jurídicos.
5. PL 9.502/2018 Altera o parágrafo único do art. 9° da Lei n° 8.935, de 18 de
novembro de 1994, para estabelecer que o tabelião de protesto não pode, de
ofício, analisar a prescrição ou a caducidade do título ou documento de dívida
diante
da
divergência
jurisprudencial.
6. PL 9.508/2018 Assegura aos cidadãos, nos termos do inciso II do art. 37 da
Constituição, a obtenção de resposta a consultas que formule a órgãos e
entidades públicas, relacionadas aos objetos que especifica, e dá outras
providências.
7. PL 9.507/2018 Dispõe sobre as competências, a composição e a forma de
funcionamento
do
Conselho
de
Gestão
Fiscal.
8. PL 9.506/2018 Acrescenta art. 645-A à Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil) e acrescenta o § 4° ao art. 38 da Lei n° 8.245, de 18 de outubro
de 1991, para disciplinar o depósito vinculado de dinheiro em regime de
patrimônio de afetação (escrow) e para estabelecer, em contratos de locação,
o regime de patrimônio de afetação para a caução em dinheiro feita de acordo
com
as
regras
do
depósito
vinculado.

9. PL 9.503/2018 Acrescenta § 5° ao art. 792 da Lei n° 13.105, de 16 de março de
2015 - Código de Processo Civil - e altera os incisos II e III do art. 54 e o art. 55
da Lei n° 13.097, de 19 de janeiro de 2015, para eliminar aparência de
contradição entre o Código de Processo Civil e a Lei n° 13.097, de 2015, e para
dispor sobre a evicção, a anulação por fraude credores e os direitos reais de
garantia nas hipóteses de alienação de unidade autônoma por loteador ou
incorporador.

10. PL 9.500/2018 Altera o art. 1.526 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), e o art. 67 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de
Registros Públicos), para simplificar a habilitação do casamento.
11. PL 9.499/2018 Altera o art. 1.526 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), e o art. 67 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de
Registros Públicos), para simplificar a habilitação do casamento.
12. PL 9.498/2018 Altera os arts. 1.639 e 1.725 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil), revoga o art. 734 da Lei n° 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil) e altera a Seção IV do Capítulo XV do Título III
do Livro 1 da Parte Especial desse Código de Processo Civil, para
desjudicializar a alteração de regime de bens do casamento e para dispor sobre
a
alteração
de
regime
de
bens
na
união
estável.
13. PL 9.497/2018 Altera o 50 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de
Registros Públicos) para obrigar o escrevente a remeter os dados para o cartório
da residência dos genitores nos nascimentos registrados via Unidades
Interligadas.
14. PL 9.496/2018 Altera os arts. 1.576 e 1.582 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil), e os arts. 731 e 732 da Lei n° 13.105, de 16 de março
de 2015 (Código de Processo Civil), para disciplinar o inventário e a partilha
pela via extrajudicial mesmo quando houver herdeiro incapaz ou testamento.
15. PL 9.495/2018 Altera os arts. 1.576 e 1.582 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil), e os arts. 731 e 732 da Lei n° 13.105, de 16 de março
de 2015 (Código de Processo Civil), para disciplinar a separação, o divórcio, a
extinção da união estável por ato unilateral e pela via extrajudicial mesmo
quando houver filho incapaz ou nascituro.

