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LEGISLATIVO

Câmara dos Deputados

Plenário 

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

Medicamentos. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em turno único, 
a Medida Provisória n.° 933/2019 que suspende o ajuste anual de preços de 
medicamentos para o ano de 2020.

  Saiba mais 

Análise de Crédito. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em turno 
único, o Projeto de Lei n.° 675/2020 que suspende retroativamente e impede 
novas inscrições nos cadastros de empresas de análises e informações para 
decisões de crédito enquanto vigente a calamidade pública decorrente da 
pandemia da Covid-19.

  Saiba mais 

Máscaras. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em turno único, o 
Projeto de Lei n.° 1.562/2020 que trata da  obrigatoriedade do uso de máscaras 
de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis 
ao público.

  Saiba mais 

Medidas Trabalhistas. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em turno 
único, a Medida Provisória n.° 927/2019 que dispõe sobre as medidas trabalhistas 
para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo n.° 6/2020, e da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871696&filename=MPV+933/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866990&filename=PL+675/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1873386&filename=PL+1562/2020
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141145
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Suporte a Empregos. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em turno 
único, a Medida Provisória n.° 944/2019 que institui o Programa Emergencial 
de Suporte a Empregos, destinado à realização de operações de crédito com 
empresários, sociedades empresárias e sociedades cooperativas, excetuadas 
as sociedades de crédito, com a finalidade de pagamento de folha salarial de 
seus empregados.

  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

Mineração 
O Projeto de Lei n.° 3.112/2020 trata da proibição de atividade de mineração nas terras 
indígenas demarcadas.  

 Saiba mais

Internet 
O Projeto de Lei n.° 3.119/2020 estabelece procedimentos para remoção ou redução do 
alcance de conteúdos e perfis por provedores de aplicações de internet. 

 Saiba mais

Sacolas  
Plásticas 

O Projeto de Lei n.° 3.037/2020 trata da proibição do uso de sacolas plásticas em todos 
os estabelecimentos comerciais. 

 Saiba mais

Indeferimento  
de Crédito 

O Projeto de Lei n.° 3.038/2020 obriga o fornecimento por escrito das razões de 
indeferimento de crédito  nos estabelecimentos comerciais ou financeiros. 

 Saiba mais

Biocombustível 
O Projeto de Lei n.° 3.149/2020 inclui os produtores independentes de matéria-prima 
destinadas à produção de biocombustível na Lei do RenovaBio.  

 Saiba mais

SENADO FEDERAL

Fintechs 

O Projeto de Lei Complementar n.° 158/2020 inclui, entre as competências privativas 
do Banco Central do Brasil, a de regulamentar e incentivar a utilização de fintechs 
como instrumento de inovação no sistema financeiro nacional e como ferramenta de 
operacionalização de políticas públicas e de desburocratização; e estabelece que o 
auxílio emergencial implementado pela Lei n.° 13.982/2020, poderá ser operacionalizado 
e pago por fintechs. 

 Saiba mais

Navegação 
O Projeto de Lei n.° 3.129/2020 cria estímulos para a navegação no Brasil. 

 Saiba mais

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141415
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1900542&filename=PL+3112/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1900634&filename=PL+3119/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=58EFC551A7AF1CC1F23D7464A414D3BC.proposicoesWebExterno1?codteor=1899584&filename=PL+3037/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1899587&filename=PL+3038/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1901367&filename=PL+3149/2020
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8118811&ts=1591380053179&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8118302&ts=1591294857933&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.° 815/2020 – A ANVISA realiza consulta pública para 
aprimorar a proposta de resolução que estabelece as regras para a rotulagem de 
medicamentos.

 Prazo final: 07/09/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública n.° 817/2020 – A ANVISA realiza consulta pública para 
aprimorar a proposta de resolução que estabelece frases de alerta para 
substâncias e/ou classes terapêuticas em bulas e embalagem de medicamentos.

 Prazo final: 07/09/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública n.° 818/2020 – A ANVISA realiza consulta pública para 
aprimorar a proposta de revisão da Resolução da Diretoria Colegiada  
n.° 199/2006, que dispõe sobre a notificação de medicamentos de baixo risco.

 Prazo final: 07/09/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública n.° 819/2020 – A ANVISA realiza consulta pública para 
aprimorar a proposta de revisão da Resolução da Diretoria Colegiada  
n.° 107/2016, que aprova a “Lista de medicamentos de baixo risco sujeitos a 
notificação simplificada”.

 Prazo final: 07/09/2020   |     Saiba mais 

http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/424108
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/424270
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/424271
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/424272
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Ministério de Minas e Energia (“MME”)

Consulta Pública n.° 94/2020 – O MME realiza consulta pública para aprimorar a 
proposta de definição das metas compulsórias 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 (RenovaBio), 
a ser encaminhada ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

 Prazo final: 04/07/2020   |     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 
38/2020

Aprimorar proposta de coleta periódica de dados  
de Receita Operacional Líquida (ROL), Investimento e 
Tráfego referente ao Serviço de Comunicação Multimí-
dia (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

ANEEL2

Consulta Pública 
30/2020

Aprimorar a Análise de Impacto Regulatório que trata 
da avaliação e aprimoramento da regulamentação 
associada a reforços e melhorias em instalações de 
transmissão de energia elétrica.

15 de junho de 2020

1  Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).
²  Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).

http://www.mme.gov.br/web/guest/servicos/consultas-publicas?p_p_id=consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet_
http://www.mme.gov.br/web/guest/servicos/consultas-publicas?p_p_id=consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet_
http://www.mme.gov.br/web/guest/servicos/consultas-publicas?p_p_id=consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet_
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ANP3

Consulta Pública 
26/2019

Aprimorar a proposta de revisão da Resolução ANP 
n.°  30/2014, que trata da regulamentação do Pla-
no 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 construí-
dos, para movimentação de petróleo, seus derivados 
e de biocombustíveis.

Suspensa

Consulta Pública 
03/2020

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

Suspensa

ANVISA4

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 
sintéticos e semissintéticos, no que se refere exclu-
sivamente às mudanças do tipo 2 (relacionadas aos 
testes, limites de especificações e métodos analíticos 
do controle de qualidade e estabilidade do insumo 
farmacêutico ativo e medicamento).

10 de julho de 2020

Consulta Pública 
776/2020

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

19 de junho de 2020

Consulta Pública 
805/2020

Aprimorar a proposta de revisão dos procedimentos 
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

3  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (“ANP”).
4  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
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Consulta Pública 
813/2020

Aprimorar a proposta de ato normativo que tratará 
das diretrizes de produção de óleos vegetais regulados 
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 notificação 
simplificada”.

7 de setembro de 2020

INMETRO5

Consulta Pública 
10/2020

Aprimorar a proposta de revogação de medidas 
regulatórias de produtos pré-embalados de baixo 
impacto.

14 de junho de 2020

MAPA6

Portaria  
30/2020

Aprimorar a proposta de Instrução Normativa que 
estabelece as critérios e procedimentos para a rea-
lização de tratamentos fitossanitários com fins qua-
rentenários para fins de certificação fitossanitária 
internacional pelo MAPA ou para fins de aplicação de 
medidas fitossanitárias prescritas pelo MAPA.

16 de junho de 2020

Consulta Pública  
(Portaria  

n.° 94/2020)

Aprimorar a proposta de Instrução Normativa que 
estabelece o Sistema Nacional de Certificação Fitos-
sanitária de Origem – SINFITO, com a finalidade de 
controlar a certificação fitossanitária de artigos regu-
lamentados, de acordo com os requisitos fitossanitá-
rios estabelecidos.

26 de junho de 2020

5 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (“IMETRO”).
6  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”).
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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

MME7

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 (RenovaBio), 
a ser encaminhada ao Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE).

4 de julho de 2020

SECEX8

Consulta Pública 
(Circular n.° 29/2020)

Aprimorar a minuta de Portaria SECEX que trata da 
fase facultativa de pré-pleito no âmbito de investiga-
ções originais, revisões e demais procedimentos de de-
fesa 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

7  Ministério de Minas e Energia (“MME”).
8  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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