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LEGISLATIVO

Câmara dos Deputados

Plenário 

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

Aviação Civil. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em turno único, 
a Medida Provisória n.° 925/2020 que trata das medidas emergenciais para  
a aviação civil brasileira em razão da Covid-19.

  Saiba mais 

Investimentos. Tratamento Tributário. O Plenário da Câmara dos Deputados 
discutirá, em turno único, a Medida Provisória n.° 930/2020 que dispõe 
sobre o tratamento tributário incidente sobre a variação cambial do valor de 
investimentos realizados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil em sociedade controlada domiciliada no exterior sobre a 
proteção legal oferecia aos integrantes do Banco Central do Brasil no exercício 
de suas atribuições. 

  Saiba mais 

Assembleia Geral. Sociedades Anônimas. O Plenário da Câmara dos Deputados 
discutirá, em turno único, a Medida Provisória n.° 931/2020 que altera o 
Código Civil para determinar que a sociedade anônima cujo exercício social 
se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, 
excepcionalmente, realizar a assembleia geral ordinária a que se refere o art. 
132 da Lei n.° 6.404/1976, no prazo de sete meses, contado do término do seu 
exercício social. 

  Saiba mais 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869759&filename=MPV+925/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871405&filename=MPV+930/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871417&filename=MPV+931/2020
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Precatórios Federais. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em 
turno único, o Projeto de Lei n.° 1.581/2020 que regulamenta o acordo direto 
para pagamento com desconto ou parcelado de precatórios federais com a 
destinação dos descontos obtidos pela União ao enfrentamento da situação 
de emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao 
coronavírus (Covid-19), ou ao pagamento de dívidas contraídas pela União para 
fazer frente a tal situação emergencial. 

  Saiba mais 

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

Corante 
 Alimentício

O Projeto de Lei n.° 3.313/2020 determina a obrigatoriedade de utilização de quan-
tidades mínimas de corantes alimentícios nos alimentos industrializados. 

 Saiba mais

Energia  
Elétrica 

O Projeto de Lei n.° 3.316/2020 dispõe sobre o intercâmbio, entre diferentes  
distribuidoras, de créditos de energia ativa em sistema de compensação de  
energia elétrica.

 Saiba mais

Soluções  
Extrajudiciais.  

Relações de Trabalho

O Projeto de Lei n.° 3.365/2020 proporciona maior segurança jurídica na utilização 
dos institutos de solução extrajudicial de conflitos trabalhistas.

 Saiba mais

Remoção  
de Conteúdo 

O Projeto de Lei n.° 3.395/2020 proíbe os provedores de plataformas digitais 
de remover conteúdos publicados por seus usuários, salvo por força de cum-
primento de ordem judicial. 

 Saiba mais

Fumígenos 
O Projeto de Lei n.° 3.401/2020 proíbe a exposição de produtos fumígenos nos 
locais de venda. 

 Saiba mais

Geração  
de Energia 

O Projeto de Lei n.° 3.417/2020 trata da geração distribuída de energia elétrica. 

 Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1873460&filename=PL+1581/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1903872&filename=PL+3313/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1903937&filename=PL+3316/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1904621&filename=PL+3365/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1905248&filename=PL+3395/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1905270&filename=PL+3401/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1905758&filename=PL+3417/2020
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SENADO FEDERAL

Debêntures 
O Projeto de Lei n.° 3.324/2020 autoriza a emissão de debêntures por sociedades 
limitadas e cooperativas. 

 Saiba mais

Privatização

O Projeto de Lei n.° 3.405/2020 configura como conflito de interesse o exercício 
de cargo por dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista que 
mantenha vínculo societário ou profissional com empresa contratada para tratar 
de processo de privatização no âmbito da entidade da qual seja dirigente. 

 Saiba mais

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 Telecomunicações (“ANATEL”)

Consulta Pública n.° 50/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para aprimorar 
a proposta de regulamentação que trata dos requisitos técnicos e operacionais 
das faixas de frequência 3.300 MHz a 3.700 MHz para uso por estações no 
Serviço Móvel Pessoal – SMP, no Serviço de Comunicação Multimídia – SCM, no 
Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e no Serviço Limitado Privado – SLP. 

 Prazo final: 31/07/2020   |     Saiba mais 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”)

Consulta Pública n.° 822/2020 –A ANVISA realiza consulta pública para 
aprimorar a proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que estabelece os 
solventes de extração e processamento autorizados para uso na produção de 
alimentos e ingredientes.

 Prazo final: 21/09/2020   |     Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8121372&ts=1592332494831&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8122375&ts=1592590359050&disposition=inline
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/425279
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Consulta Pública n.° 823/2020 –A ANVISA realiza consulta pública para discutir 
inserções e atualizações de formulário de notificação ou cadastro, imagens de 
produto, instruções de uso e/ou rotulagem nos processos de regularização de 
dispositivos médicos.

 Prazo final: 21/07/2020   |     Saiba mais 

  
Veja abaixo quadro com os prazos das principais discussões que se 

encerram entre junho e setembro de 2020: 

CONSULTA/ 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

ASSUNTO
PRAZO PARA  

CONTRIBUIÇÃO

ANATEL1

Consulta Pública  
42/2020

Aprimorar a coleta periódica de dados do Siste-
ma de Acompanhamento Econômico-Financeiro 
(SAEF/SAMIC) composto por receitas, despesas e 
volume (tráfego e ocorrências) do Serviço Móvel 
Pessoal (SMP).

24 de junho de 2020

Consulta Pública  
38/2020

Aprimorar proposta de coleta periódica de dados de 
Receita Operacional Líquida (ROL), Investimento e 
Tráfego referente ao Serviço de Comunicação Mul-
timídia (SCM) e ao Serviço de Acesso Condicionado 
(SeAC) das Prestadoras de Pequeno Porte (PPP).

25 de junho de 2020

Consulta Pública  
37/2020

Aprimorar proposta de Regulamento de Numeração 
de Serviços de Telecomunicações, constante do item 
25 da Agenda Regulatória 2019-2020.

26 de junho de 2020

Consulta Pública 
41/2020

Aprimorar a proposta de coleta periódica de 
conjunto de Indicadores Econômico-Financeiros, 
Operacionais ou Estratégicos, composto pela Receita 
Operacional Líquida (ROL), CAPEX (investimentos 
em capital), Dívida Líquida, EBITDA, entre outros, 
das empresas Concessionárias e Autorizadas que 
não se enquadram na definição de Prestadora de 
Pequeno Porte (PPP).

13 de julho de 2020

1  Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).

http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/425271
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Consulta Pública  
50/2020

Aprimorar a proposta de regulamentação que trata 
dos requisitos técnicos e operacionais das faixas de 
frequência 3.300 MHz a 3.700 MHz para uso por es-
tações no Serviço Móvel Pessoal – SMP, no Serviço 
de Comunicação Multimídia – SCM, no Serviço Tele-
fônico Fixo Comutado – STFC e no Serviço Limitado 
Privado – SLP.

31 de julho de 2020

ANP2

Consulta Pública  
26/2019

Aprimorar a proposta de revisão da Resolução ANP 
n.° 30/2014, que trata da regulamentação do Plano 
de Avaliação de Descobertas (PAD); propiciar aos 
agentes econômicos e aos demais interessados a 
possibilidade de encaminhamento de opiniões e su-
gestões; identificar, da forma mais ampla possível, 
todos os aspectos relevantes à matéria objeto da 
audiência pública; e dar publicidade, transparência e 
legitimidade às ações da ANP.

Suspensa

Consulta Pública  
01/2020

Aprimorar a proposta de revisão da Portaria ANP  
n.° 251/2000, que trata da regulamentação do aces-
so não discriminatório, por terceiros interessados, 
aos terminais aquaviários, existentes ou a serem 
construídos, para movimentação de petróleo, seus 
derivados e de biocombustíveis.

Suspensa

Consulta Pública  
03/2020

Aprimorar a proposta de especificação do diesel ver-
de e as obrigações quanto ao controle de qualidade 
a serem atendidas pelos agentes econômicos que co-
mercializem esse combustível no território nacional.

Suspensa

ANVISA3

Consulta Pública  
812/2020

Aprimorar a proposta de alteração da Resolução de 
Diretoria Colegiada (RDC) n.° 73/2016, que dispõe 
sobre mudanças pós-registro e cancelamento de 
registro de medicamentos com princípios ativos sin-
téticos e semissintéticos, no que se refere exclusiva-
mente às mudanças do tipo 2 (relacionadas aos tes-
tes, limites de especificações e métodos analíticos 
do controle de qualidade e estabilidade do insumo 
farmacêutico ativo e medicamento).

10 de julho de 2020

2  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (“ANP”).
3  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
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Consulta Pública 
823/2020

Discutir inserções e atualizações de formulário de 
notificação ou cadastro, imagens de produto, instru-
ções de uso e/ou rotulagem nos processos de regu-
larização de dispositivos médicos.

21 de julho de 2020

Consulta Pública 
805/2020

Aprimorar a proposta de revisão dos procedimen-
tos administrativos para concessão da Certificação 
de Boas Práticas de Fabricação e da Certificação de 
Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem.

05 de agosto de 2020

Consulta Pública 
813/2020

Aprimorar a proposta de ato normativo que tratará 
das diretrizes de produção de óleos vegetais regu-
lados pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento (“MAPA”).

24 de agosto de 2020

Consulta Pública 
814/2020

Aprimorar a proposta de ato normativo que regula-
mentará requisitos sanitários para óleos e gorduras 
vegetais regulados pela Anvisa e pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento (“MAPA”).

24 de agosto de 2020

Consulta Pública  
815/2020

Aprimorar a proposta de resolução que estabelece 
as regras para a rotulagem de medicamentos.

7 de setembro de 2020

Consulta Pública  
817/2020

Aprimorar a proposta de resolução que estabelece 
frases de alerta para substâncias e/ou classes tera-
pêuticas em bulas e embalagem de medicamentos.

7 de setembro de 2020

Consulta Pública  
818/2020

Aprimorar a proposta de revisão da Resolução da 
Diretoria Colegiada n.° 199/2006, que dispõe sobre 
a notificação de medicamentos de baixo risco.

7 de setembro de 2020

Consulta Pública  
819/2020

Aprimorar a proposta de revisão da Resolução da 
Diretoria Colegiada n.° 107/2016, que aprova a “Lista 
de medicamentos de baixo risco sujeitos a notifica-
ção simplificada”.

7 de setembro de 2020

Consulta Pública  
822/2020

Aprimorar a proposta de Resolução de Diretoria  
Colegiada que estabelece os solventes de extração 
e processamento autorizados para uso na produção 
de alimentos e ingredientes.

21 de setembro de 2020

MAPA4

Consulta Pública  
(Portaria  

n.° 94/2020)

Aprimorar a proposta de Instrução Normativa 
que estabelece o Sistema Nacional de Certificação  
Fitossanitária de Origem – SINFITO, com a finalidade 
de controlar a certificação fitossanitária de artigos 
regulamentados, de acordo com os requisitos fitos-
sanitários estabelecidos.

26 de junho de 2020

4  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”).
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Consulta Pública  
(Portaria  

n.° 110/2020)

Aprimorar o regulamento técnico que classifica a 
atividade de produção de produtos fitossanitários 
com uso aprovado para agricultura orgânica, esta-
belece parâmetros mínimos de produção.

26 de julho de 2020

Consulta Pública 
(Portaria  

n.° 102/2020)

Aprimorar regulamento técnico que estabelece os 
procedimentos a serem adotados para efeito de 
registro de produto fitoquímico que se caracterize 
como agrotóxicos e afins, cujo(s) ingrediente(s) ati-
vo(s) seja(m) obtido(s), exclusivamente, de matéria-
-prima vegetal.

24 de agosto de 2020

Consulta Pública  
(Portaria  

n.° 103/2020)

Aprimorar o regulamento técnico que estabelece os 
procedimentos a serem adotados para efeito de re-
gistro de produto microbiológicos que se caracterize 
como agrotóxicos e afins.

24 de agosto de 2020

MME5

Consulta Pública  
94/2020

Aprimorar a proposta de definição das metas com-
pulsórias anuais de redução de emissões de gases 
causadores do efeito estufa para a comercialização 
de combustíveis e dos seus intervalos de tolerância 
da Política Nacional de Biocombustíveis (Renova-
Bio), a ser encaminhada ao Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE).

4 de julho de 2020

SECEX6

Consulta Pública  
(Circular  

n.° 29/2020)

Aprimorar a minuta de Portaria SECEX que trata 
da fase facultativa de pré-pleito no âmbito de in-
vestigações originais, revisões e demais procedi-
mentos de defesa comercial previstos nos Decretos 
n.° 8.058/2013, n.° 1.751/1995, e n.° 1.488/1995, na 
Portaria SECEX n.° 41/2018, e nos acordos comerciais 
em vigor no Brasil.

26 de junho de 2020

5  Ministério de Minas e Energia (“MME”).
6  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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