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A SEMANA EM BRASÍLIA 

Destacamos abaixo as movimentações do Legislativo e Executivo que podem 
impactar o setor privado. 
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LEGISLATIVO

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

Responsabilidade.
Relações  

Consumeristas 

O Projeto de Lei n.° 336/2020 altera o Código de Defesa do Consumidor para 
incluir no rol de práticas consideradas abusivas a afixação de aviso eximindo o 
estabelecimento da responsabilidade por danos, furtos e roubos ocorridos no 
interior de seu estacionamento privado.

 Saiba mais

Fumígeros.  
Importação

O Projeto de Lei n.° 337/2020 proíbe o uso, comercialização e importação de 
dispositivos eletrônicos para consumo de produtos fumígeros.

 Saiba mais

Lavra Garimpeira
O Projeto de Lei n.° 340/2020 cria o regime de permissão de lavra garimpeira e  
extingue o regime de matrícula. 

 Saiba mais

Reparação.  
Serviços Públicos

O Projeto de Lei n.° 353/2020 altera o Código de Defesa do Consumidor estabelecendo 
prazo para reparação ao consumidor de danos causados pelo descumprimento de 
obrigações por parte de empresas que prestam serviços públicos. 

 Saiba mais

Óleo Diesel.  
PIS/Pasep

O Projeto de Lei n.° 354/2020 reduz a zero a alíquota do óleo diesel e suas correntes 
no regime especial de apuração e pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins.

 Saiba mais

Proteção de Dados 

O Projeto de Lei n.° 365/2020 altera Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) para incluir entidades filantrópicas no rol de exceções à aplicação da LGPD  
e estabelecer limite à aplicação de multa a essas entidades.

 Saiba mais

Combustíveis.  
ICMS 

O Projeto de Lei Complementar n.° 10/2020 fixa as alíquotas máximas do ICMS 
incidente nas operações internas com combustíveis.

 Saiba mais

Diesel e Etanol.  
ICMS. 

O Projeto de Lei Complementar n.° 11/2020 prevê a apuração do ICMS-substituição 
relativo ao diesel, etanol hidratado e à gasolina a partir de valores fixos por unidade 
de medida, definidos na lei estadual.

 Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1858906&filename=PL+336/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1858907&filename=PL+337/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1858920&filename=PL+340/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1859252&filename=PL+353/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1859306&filename=PL+354/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1859338&filename=PL+365/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1859307&filename=PLP+10/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1860070&filename=PLP+11/2020
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SENADO FEDERAL

Debêntures.  
Sustentabilidade

O Projeto de Lei n.° 392/2020 estende os benefícios concedidos a debêntures de 
infraestrutura e pesquisa, desenvolvimento e inovação, a debêntures objeto de 
distribuição pública para financiamento de projetos de investimentos sustentáveis.

 Saiba mais

Concorrência.  
Crédito

O Projeto de Lei Complementar n.° 13/2020 estabelece limite para a exposição 
total de crédito das instituições financeiras e promover a concorrência no Sistema 
Financeiro Nacional.

 Saiba mais

EXECUTIVO

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

Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”)

Consulta Pública n.° 3/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para aprimo-
rar proposta de instituição de coleta de dados setoriais relativos aos acessos da 
banda larga fixa (Serviço de Comunicação Multimídia).

 Prazo final: 19/03/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública n.° 5/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para aprimorar 
o projeto estratégico de reavaliação do regime e escopo dos serviços de teleco-
municações, previsto no item 1 da Agenda Regulatória da Anatel 2019-2020.

 Prazo final: 27/03/2020   |     Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8069220&ts=1582148194532&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8069523&ts=1582148196520&disposition=inline
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
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Consulta Pública n.° 9/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para debater o 
edital de licitação para a disponibilização de espectro de radiofrequências para a 
prestação de serviços de telecomunicações, inclusive por meio de redes ditas de 
quinta geração (5G), em áreas de abrangência regionais ou nacional.

 Prazo final: 02/04/2020   |     Saiba mais 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”)

Audiência Pública n.° 1/2020 – A ANTT realiza audiência pública para aprimorar 
as Resoluções nº 2.309/2007 e 2.310/2007, que tratam da análise de transferên-
cia de concessão e/ou controle em concessionárias de ferrovias e rodovias.

 Prazo final: 10/04/2020   |     Saiba mais 

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 conti-
das 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

ANATEL2

Consulta Pública 
3/2020

Aprimorar proposta de instituição de coleta de da-
dos setoriais relativos aos acessos da banda larga 
fixa (Serviço de Comunicação Multimídia).

19 de março de 2020

1  Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”).
2  Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).

https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=412
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Consulta Pública 
5/2020

Aprimorar o projeto estratégico de reavaliação do 
regime e escopo dos serviços de telecomunica-
ções, previsto no item 1 da Agenda Regulatória da  
Anatel 2019-2020.

27 de março de 2020

Consulta Pública 
9/2020

Debater o edital de licitação para a disponibiliza-
ção de espectro de radiofrequências para a pres-
tação de serviços de telecomunicações, inclusive 
por meio de redes ditas de quinta geração (5G), em 
áreas de abrangência regionais ou nacional.

2 de abril de 2020

ANEEL3

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 
02/2020

Aprimorar a proposta de Edital do Leilão n.° 5/ 
2020, denominado “Leilão A-4, de 2020”, destina-
do à compra de energia elétrica proveniente de no-
vos empreendimentos de geração.

13 de março 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 

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

ANP4

Consulta e Audiência 
Pública 26/2019

Debater a proposta de revisão da Resolução ANP 
nº 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 interes-
sados, aos terminais aquaviários, existentes ou a 
serem construídos, para movimentação de petró-
leo, seus derivados e de biocombustíveis. 

16 de março de 2020

3  Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
4  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”).
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ANTT5

Audiência Pública 
1/2020

Aprimorar a Resoluções n.° 2.309/2007 e 2.310/ 
2007, que tratam da análise de transferência de 
concessão e/ou controle em concessionárias de 
ferrovias e rodovias

10 de abril de 2020

ANVISA6

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 de 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

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

5  Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”).
6  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
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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