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LEGISLATIVO

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PLENÁRIO

O Plenário da Câmara dos Deputados pautou para esta semana, entre 
outras, as seguintes proposições legislativas:

Agro. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em turno único, a Medida 
Provisória n.° 897/2019 que institui o Fundo de Aval Fraterno, dispõe sobre o 
patrimônio de afetação de propriedades rurais, Cédula Imobiliária Rural, escritu-
ração de títulos de crédito e a concessão de subvenção econômica para empre-
sas cerealistas.

  Saiba mais 

Dados Pessoais. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em primeiro 
turno, a Proposta de Emenda à Constituição n.° 17/2019 que altera a Constituição 
Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias 
fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar sobre 
proteção e tratamento de dados pessoais.

  Saiba mais 

Segurança de Barragens. O Projeto de Lei n.° 550/2019 altera a Lei de Segu-
rança de Barragens, para reforçar a efetividade da Política Nacional de Segu-
rança de Barragens (PNSB); Lei das Águas, para dotar de novos instrumentos 
o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), no exercício de sua atribui-
ção de zelar pela implementação da PNSB; a Lei n.° 8.001/1990 para instituir o 
pagamento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM) em caso de suspensão da produção devido a acidente ou rompimento de 
barragem; a Lei dos Crimes Hediondos, para classificar como hediondo o crime 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B5B05C5C027F8DDC2B8889B97199476E.proposicoesWebExterno1?codteor=1814634&filename=MPV+897/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1773684&filename=PEC+17/2019
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de poluição ambiental com resultado morte; a Lei dos Crimes Ambientais, para 
tipificar o crime de poluição com resultado morte e determinar que, em situação 
de acidente, a multa por infração ambiental seja revertida à região afetada; a Lei 
do Fundo Nacional do Meio Ambiente, para incluir, entre as aplicações financei-
ras prioritárias, a recuperação de áreas degradadas por acidentes ou desastres 
ambientais; e a Lei da Defesa Civil, para determinar ao Sinpdec a manutenção de 
canal de comunicação para o recebimento de denúncias e informações relaciona-
das à segurança de barragens

  Saiba mais 

Recuperação Judicial e Falência. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, 
em turno único, o Projeto de Lei n.° 6.229/2005 que altera o parágrafo 7º do art. 
6º da Lei de Recuperação Judicial e Falências, para submeter todos os créditos 
tributários à recuperação judicial.

  Saiba mais 

Prescrição. Protesto Extrajudicial. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, 
em turno único, o Projeto de Lei Complementar n.° 459/2017 que prevê o protesto 
extrajudicial como causa de interrupção da prescrição e autoriza a administração 
tributária a requisitar informações a entidades e órgãos públicos ou privados.

  Saiba mais 

COMISSÕES

Comissão Especial de Políticas para Integração Meio Ambiente e Economia  

Audiência Pública. Política Ambiental. A Comissão Especial realiza em 19 de 
fevereiro, às 10 horas, audiência pública para debater os riscos e oportunidades 
financeiros da Política Ambiental. Foram convidados os senhores João Hargrave 
(Diretor na Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade 
do Ministério da Economia – ME), Paulo Barreto (Pesquisador do Instituto do 
Homem e Meio Ambiente da Amazônia – Imazon) e a senhora Natalie Unterstell 
(Especialista em políticas públicas de mudança do clima). 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1721856&filename=PL+550/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=29D31ED2FC1F3A63BC84B06B01330E72.proposicoesWebExterno2?codteor=358309&filename=PL+6229/2005
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1633349&filename=PLP+459/2017
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SENADO FEDERAL

COMISSÕES

Comissão de Assuntos Econômicos (“CAE”)

A CAE realiza em 18 de fevereiro, às 10 horas, reunião deliberativa em que 
foram pautados, entre outros, os seguintes projetos:

Desenvolvimento de Sistemas. O Projeto de Lei do Senado n.° 220/2018 altera 
a Lei do Simples Nacional para prever a possibilidade de opção pelo enquadra-
mento como Microempreendedor Individual dos profissionais que exerçam ati-
vidades de desenvolvimento de sistema e afins. O relator do projeto é o senador 
Rogério Carvalho (PT-SE).

  Saiba mais 

Operações de Crédito. O Projeto de Lei do n.° 2011/2019 permite que recursos 
de planos de previdência complementar aberta sejam oferecidos em garantia 
de operações de crédito e altera o Código de Processo Civil, para dispor sobre 
a impenhorabilidade de quantia depositada em fundo de previdência privada.  
O relator do projeto é o senador Wellinton Fagundes (PL-MT).

  Saiba mais 

Audiência Pública. Título de Capitalização. A CAE realiza em 19 de fevereiro, às 
10 horas, audiência pública para debater os riscos e oportunidades financeiros da 
Política Ambiental. Foram convidados os senhores Rafael Pereira Scherre (Diretor 
da Superintendência de Seguros Privados – Susep), Marcelo Gonçalves Farinha 
(Presidente da Federação Nacional de Capitalização – Fenacap), José Turozi (Pre-
sidente da Federação Nacional das Apaes - Apae Brasil), Afonso Tochetto (Presi-
dente da Federação das Apaes do Estado do Rio Grande do Sul – Feapae-RS) e 
a senhora Odete Campestrini (Presidente da Associação Beneficiária Movimento 
Nacional para Salvar Vidas – ANSV).

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7727904&ts=1581610942443&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7938010&ts=1581610949876&disposition=inline
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Comissão de Serviços de Infraestrutura (“CI”)

A CI realiza em 18 de fevereiro, às 11 horas, reunião deliberativa em que 
foram pautados, entre outros, os seguintes projetos:

Agências Reguladoras. Consultas Públicas. O Projeto de Lei n.° 73/2017 altera a 
Lei do Processo Administrativo (Lei 9.784/1999) para determinar que a edição de 
atos normativos pelas Agências Reguladoras seja precedida de consulta pública 
por, no mínimo, 30 dias, cuja abertura será comunicada imediatamente ao Con-
gresso Nacional. O relator do projeto é o senador Wellington Fagundes (PL-MT).

  Saiba mais 

Combustível. O Projeto de Lei do Senado n.° 258/2018 trata da concessão de 
desconto de 20% no preço de venda de combustíveis para abastecimento dos 
veículos pertencentes a transportadores autônomos de cargas. O relator do pro-
jeto é o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

  Saiba mais 

Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa  
do Consumidor (“CTFC”)

A CI realiza em 18 de fevereiro, às 11h30min, reunião deliberativa em que 
foram pautados, entre outros, os seguintes projetos:

Cláusula Abusiva. O Projeto de Lei do Senado n.° 374/2017 altera o Código de 
Defesa ao Consumidor para incluir como cláusula abusiva aquela que obrigue o 
pagamento de fatura de compra de produtos exclusivamente no estabelecimento 
do fornecedor. O relator do projeto é o senador Renan Calheiros (MDB-AL).

  Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5201184&ts=1581945421290&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7735973&ts=1581945420524&disposition=inline
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131087
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Substituição de Produtos. O Projeto de Lei n.° 3256/2018 altera o Código de 
Defesa ao Consumidor para definir os produtos essenciais sobre os quais os for-
necedores não têm o direito ao prazo de 30 dias para sanar vícios, cabendo ao 
consumidor o uso imediato das faculdades de substituição do produto, restitui-
ção da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. O relator do projeto é 
o senador Ciro Nogueira (PP/PI).

  Saiba mais 

Cadastramento de Consumidor. O Projeto de Lei do Senado n.° 33/2017 altera o 
Código de Defesa ao Consumidor para criminalizar o cadastramento do consu-
midor, sem a sua autorização expressa, em programa promocional realizado por 
instituição financeira. O relator do projeto é o senador Renan Calheiros (MDB-AL).

  Saiba mais 

Comissão de Desenvolvimento Regional (“CDR”)

Audiência Pública. Cidades Inteligentes. A CDR realiza em 19 de fevereiro, 
às 9 horas, audiência pública para debater a elaboração da “Carta Brasileira 
para Cidades Inteligentes” e apresentar os programas do Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR) e do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática (MCTIC) para planejamento e implantação de cida-
des inteligentes no Brasil. Foram convidados os senhores Vitor Elísio Góes de  
Oliveira Menezes (Secretário de Telecomunicações do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC), Nilo Pasquali (Superinten-
dente de Planejamento e Regulamentação da ANATEL), Luis Otavio de Abreu 
Reiff (Economista do Departamento de Inteligência para Prospecção e Gestão 
de Clientes Governamentais do BNDES), as senhoras Sarah Habersack (Repre-
sentante de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) 
e Adriana Melo Alves (Secretária Nacional de Desenvolvimento Regional e 
Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR).

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7961343&ts=1581081468327&disposition=inline
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131087
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (“CCJ”)

A CCJ realiza em 19 de fevereiro, às 10 horas, reunião deliberativa em que 
foram pautados, entre outros, os seguintes projetos:

Agrotóxicos. O Projeto de Lei n.° 4.146/2015 altera a Lei dos Agrotóxicos para 
introduzir conceitos relativos a produto novo, produto equivalente e avaliação 
de risco, e estabelecer procedimentos relativos à avaliação de risco, classificação 
e registro de produtos. O relator do projeto é o senador Acir Gurgacz (PDT-RO). 

  Saiba mais 

Barragens. O Projeto de Lei do Senado n.° 681/2019 proíbe a construção de 
barragens do tipo “alteamento a montante”, e pune com maior rigor os casos 
de rompimento de barragem. O relator do projeto é o senador Marcos Rogério 
(DEM-RO).

  Saiba mais 

Telecomunicações. Rastreamento. O Projeto de Lei do Senado n.° 456/2015 
estabelece que o juiz, a requerimento da autoridade policial ou do membro do 
Ministério Público, poderá determinar que as prestadoras de serviços de teleco-
municações forneçam, sob segredo de Justiça, dados que permitam o rastrea-
mento físico de terminais móveis (telefones celulares, trunking, por satélite etc.), 
para fins de investigação criminal, instrução processual penal ou execução penal. 
O relator do projeto é o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ). 

  Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7981341&ts=1581537137721&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7916975&ts=1581337299689&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3376335&ts=1572464747437&disposition=inline
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Novos Projetos de Lei

Abaixo destacamos as novas propostas legislativas protocoladas na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal que interessam ao ambiente empresarial.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Energia Elétrica. 
Produtores  

Rurais

O Projeto de Lei n.° 218/2020 modifica a Lei n.° 10.438/2002 (Programa de Incenti-
vo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – Proinfa), estabelecendo percentuais de 
desconto para consumidores de energia elétrica destinada a atividades realizadas por 
produtores rurais.

 Saiba mais

Derramamento 
de Óleo 

O Projeto de Lei n.° 228/2020 (i) institui o Sistema Nacional de Prevenção e Preparação 
a Incidentes de Poluição por Óleo; (ii) detalha o Plano de Nacional de Contingência; e 
(iii) estabelece medidas de prevenção, resposta e recuperação relativas a incidentes de 
poluição por óleo.

 Saiba mais

Direitos  
Minerários

O Projeto de Lei n.° 236/2020 atualiza procedimentos de outorga de direitos minerá-
rios e de fiscalização comprobatória das atividades minerárias. 

 Saiba mais

Inteligência  
Artificial

O Projeto de Lei n.° 240/2020 cria a Lei da Inteligência Artificial.
 Saiba mais

Mircrogeração  
de Energia

O Projeto de Lei n.° 257/2020 trata da gratuidade para a utilização da rede de distri-
buição na microgeração domiciliar de energia elétrica.

 Saiba mais

Geração de  
Energia.  

Compensação 
Ambiental

O Projeto de Lei n.° 290/2020 trata da compensação ambiental da geração de energia 
elétrica e a certificação de créditos de carbono para empreendimentos de geração por 
fontes alternativas.

 Saiba mais

SENADO FEDERAL

Instituições  
Financeiras

O Projeto de Lei n.° 220/2020 estabelece regras de recolhimento compulsório sobre 
recursos das instituições do Sistema Financeiro Nacional.

 Saiba mais

Combustíveis
O Projeto de Lei n.° 221/2020 estabelece a alíquota zero de todos os tributos federais 
incidentes sobre combustíveis.

 Saiba mais

Propaganda
O Projeto de Lei n.° 224/2020 proíbe a publicidade de bebidas alcóolicas nos veículos 
de comunicação e seu patrocínio a eventos esportivos.

 Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1856826&filename=PL+218/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1857102&filename=PL+228/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1857131&filename=PL+236/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1857143&filename=PL+240/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1857236&filename=PL+257/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1857740&filename=PL+290/2020
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8064989&ts=1581511884297&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8065008&ts=1581511978822&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8065075&ts=1581458736933&disposition=inline
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EXECUTIVO

O Poder Executivo, por intermédio de seus Órgãos e Agências, conduz  
consultas e audiências públicas em importantes e diferentes temas. Veja os  
detalhes das discussões atualmente em curso:

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”)

Consulta Pública n.° 776/2020 – A ANVISA realiza consulta pública para apri-
morar proposta de regulamento com requisitos técnicos para o registro, suas 
modificações e a classificação dos produtos Saneantes, de acordo com o risco 
potencial à saúde.

 Prazo final: 20/04/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública n.° 777/2020 – A ANVISA realiza consulta pública para apri-
morar proposta de Resolução de Diretoria Colegiada - RDC que dispõe sobre os 
limites máximos tolerados de contaminantes em alimentos, os princípios gerais 
para o seu estabelecimento e os métodos de análise para fins de avaliação  
de conformidade.

 Prazo final: 03/04/2020   |     Saiba mais  

Consulta Pública n.° 778/2020 – A ANVISA realiza consulta pública para aprimo-
rar proposta de Instrução Normativa que estabelece os limites máximos tolera-
dos de contaminantes em alimentos.

 Prazo final: 03/04/2020   |     Saiba mais 

Secretaria de Comércio Exterior (“SECEX”)

Consulta Pública (Circular n.° 10/2020) – A SECEX realiza consulta pública para 
aprimorar o Guia de Apoio ao Exportador Brasileiro Investigado em Processos 
Defesa Comercial no Exterior.

 Prazo final: 12/04/2020   |     Saiba mais 

http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/414093
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/414094
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/414095
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/defesa-comercial/305-defesa-comercial-2/3881-consulta-publica-sdcom
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Veja abaixo quadro com os prazos das principais discussões que se encer-
ram entre fevereiro e abril de 2020: 

CONSULTA/ 
AUDIÊNCIA PÚBLICA ASSUNTO PRAZO PARA  

CONTRIBUIÇÃO

ANAC1

Consulta Pública 
2/2020

Aprimorar a proposta de resolução que estabelece 
o rito do processo administrativo para a apuração 
de infrações praticadas pelas concessionárias de 
infraestrutura aeroportuária às cláusulas contidas 
nos contratos de concessão e seus anexos, nos 
seus respectivos editais e seus anexos, bem como 
à regulamentação editada para discipliná-las, e 
para a aplicação das providências administrativas 
delas decorrentes.

23 de março de 2020

ANEEL2

Consulta Pública 
38/2019

Debater o aprimoramento da proposta de revisão 
da regulamentação da continuidade do forneci-
mento na distribuição de energia elétrica.

11 de março de 2020

Consulta Pública 
43/2019

Aprimorar a proposta de revisão do padrão de quali-
dade do serviço de geração de energia elétrica pres-
tado por concessionárias de usinas hidrelétricas.

17 de fevereiro de 2020

Consulta Pública 
45/2019

Estabelecer os critérios operativos para redução ou 
limitação de geração de energia. 

17 de fevereiro de 2020

Consulta Pública 
01/2020

Debater a proposta de alteração da prorrogação 
dos prazos para revisão cadastral dos benefícios 
tarifários.

16 de março de 2020

Consulta Pública 
02/2020

Aprimorar a proposta de Edital do Leilão  
n.° 5/2020, denominado “Leilão A-4, de 2020”, des-
tinado à compra de energia elétrica proveniente de 
novos empreendimentos de geração.

13 de março de 2020

Consulta Pública  
05/2020

Aprimorar o Relatório de Análise de Impacto Regu-
latório (AIR) referente à necessidade de aprimora-
mento dos comandos regulamentares afetos à vida 
útil regulatória de equipamentos de transmissão.

23 de março de 2020

1  Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”).
2  Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
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ANP3

Consulta e Audiência 
Pública 26/2019

Debater a proposta de revisão da Resolução ANP 
n.° 30/2014, que trata da Regulamentação do  
Plano de Avaliação de Descobertas (PAD).

24 de fevereiro de 2020

Consulta e Audiência 
Pública 01/2020

Debater a proposta de revisão da Portaria ANP  
n.° 251/2000, que trata da regulamentação do 
acesso não discriminatório, por terceiros interessa-
dos, aos terminais aquaviários, existentes ou a se-
rem construídos, para movimentação de petróleo, 
seus derivados e de biocombustíveis. 

16 de março de 2020

ANTAQ4

Audiência Pública 
01/2020

Debater a proposta de norma que regulamenta as 
operações de transbordo ship to ship e o subse-
quente transporte a granel de petróleo, seus deri-
vados, gás natural e biocombustíveis.

19 de fevereiro de 2020

ANVISA5

Consulta Pública 
776/2019

Aprimorar proposta de regulamento com requisi-
tos técnicos para o registro, suas modificações e a 
classificação dos produtos Saneantes, de acordo 
com o risco potencial à saúde.

20 de abril de 2020

Consulta Pública 
777/2019

Aprimorar proposta de Resolução da Diretoria 
Colegiada – RDC que dispõe sobre os limites má-
ximos tolerados de contaminantes em alimentos,  
os princípios gerais para o seu estabelecimento e 
os métodos de análise para fins de avaliação de 
conformidade.

3 de abril de 2019

Consulta Pública 
778/2020

Aprimorar proposta de Instrução Normativa que 
estabelece os limites máximos tolerados de conta-
minantes em alimentos.

3 de abril de 2019

CARF6

Consulta Pública 
(CARF)

Aperfeiçoar a minuta de Portaria que altera o regi-
mento Interno do órgão.

21 de fevereiro de 2020

3  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”).
4  Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”)
5  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
6  Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
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SECEX7

Consulta Pública  
(Portaria n.° 12/2020)

Debater a minuta de Portaria que dispõe sobre o 
regime aduaneiro especial de drawback.

30 de março de 2020

Consulta Pública  
(Circular n.° 10/2020)

Aprimorar o Guia de Apoio ao Exportador Brasi-
leiro Investigado em Processos Defesa Comercial  
no Exterior.

12 de abril de 2020

7  Secretaria de Comércio Exterior (“SECEX”).

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos clientes e 
integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover aconselhamento legal sobre as 
matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.
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