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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: Lei de Segu-
rança de Barragens para reforçar a efetividade da Política Nacional de  
Segurança de Barragens (PNSB); Lei das Águas para dotar de novos instrumen-
tos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), no exercício de sua atri-
buição de zelar pela implementação da PNSB; 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; Lei dos Crimes Hediondos, para classificar como hediondo o crime 
de poluição ambiental com resultado morte; Lei dos Crimes Ambientais para 

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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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; 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 crédi-
tos tributários à recuperação judicial.

  Saiba mais 

Prescrição. Protesto Extrajudicial. O Plenário da Câmara dos Deputados dis-
cutirá, 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 do Projeto de Lei n.° 399/2015 (“Medicamentos – Cannabis”) 

Audiência Pública. Cannabis. A Comissão Especial realiza em 11 de fevereiro, às 
14 horas, audiência pública para debater os Impactos da Resolução Anvisa n.° 
327/2019, que dispõe sobre os procedimentos para a concessão da autorização 
sanitária para a fabricação e a importação, bem como, estabelece requisitos para 
a comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e a fiscalização de 
produtos de Cannabis para fins medicinais. Foi convidado o senhor William Dib 
(Ex Diretor-Presidente da Anvisa). 

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 11 de fevereiro, às 10 horas, reunião deliberativa em que 
foram pautados, entre outros, os seguintes projetos:

Investidor Anjo. O Projeto de Lei Complementar n.° 214/2019 isenta o investidor-
-anjo de qualquer responsabilidade civil, comercial, fiscal, previdenciária, traba-
lhista ou de outra natureza da empresa contratante de contrato de participação, 
bem como, impede que seja atingido por eventual desconsideração da persona-
lidade jurídica desta. O relator do projeto é o senador Marcos Rogério (DEM-RO). 

  Saiba mais 

Registro Empresarial. O Projeto de Lei Senado n.° 145/2018 altera a lei que cria 
a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empre-
sas e Negócios para determinar a criação de sistema eletrônico que possibilite a 
prática dos atos de constituição, alteração, transformação, incorporação, fusão, 
cisão, dissolução e extinção de registro de empresários e de pessoas jurídicas.  
O relator do projeto é o senador Irajá (PSD-TO).

  Saiba mais 

Comissão de Serviços de Infraestrutura (“CI”)

A CI realiza em 11 de fevereiro, às 11 horas, reunião deliberativa em que foi 
pautado, entre outros, o seguinte projeto:

Energia Fotovoltaica. O Projeto de Lei Complementar n.° 277/2015 altera a  
Lei nº 9.074/1995 (que estabelece normas para outorga e prorrogações das con-
cessões e permissões de serviços públicos), para permitir que as empresas distri-
buidoras de energia elétrica gerem energia com base em fonte solar fotovoltaica. 
O relator do projeto é o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

  Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8006850&ts=1581013396053&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7653480&ts=1581013375905&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4231144&ts=1581333563988&disposition=inline
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Comissão de Meio Ambiente (“CMA”)

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

Lavra Mineral. O Projeto de Lei nº 643/2019 dispõe sobre o atendimento a condi-
ções de preservação ambiental e de saúde e segurança dos trabalhadores, para a 
realização das atividades de lavra mineral no país. O relator do projeto é o sena-
dor Randolfe Rodrigues (REDE-AP).

  Saiba mais 

Crimes Ambientais. Punibilidade. O Projeto de Lei nº 6.019/2019 altera a Lei de 
Crimes Ambientais para permitir a suspensão da prescrição e a extinção da puni-
bilidade na hipótese de o agente efetuar a comunicação voluntária do crime de 
poluição ao órgão ambiental competente, visando à reparação da área degra-
dada. O relator do projeto é o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP).

  Saiba mais 

Comissão de Desenvolvimento Regional (“CDR”)

Audiência Pública. Telecomunicações. A CDR realiza em 12 de fevereiro, às 9 horas, 
audiência pública para debater o desenvolvimento e a expansão regional dos ser-
viços de telecomunicações, especificamente o acesso à internet, rede fixa e rede 
móvel, e apresentar os programas do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicações – MCTIC e do Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR, 
o plano geral de metas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e o 
sistema de financiamento dos fundos constitucionais regionais para expansão 
dos serviços de telecomunicações. Foram convidados representantes do Minis-
tério do Desenvolvimento Regional (“MDR”), Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (“MCTIC”), Agência Nacional de Telecomunicações 
(“ANATEL”), Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (“SUDECO”), 
Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (“ABRINT”) 
e da Sinditelebrasil.

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7916805&ts=1581104277839&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8040009&ts=1580500615742&disposition=inline
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (“CCJ”)

A CCJ realiza em 12 de fevereiro, às 10 horas, reunião deliberativa em que 
foram pautados, entre outros, os seguintes projetos:

Arbitragem. O Projeto de Lei do Senado n.° 243/2018 estabelece que a arbitra-
gem poderá ser utilizada para prevenção de conflitos mediante acompanha-
mento de relações jurídicas continuadas ou mediante convocação pontual para 
potenciais impasses, assegurado às partes decidir pelo caráter vinculante ou não 
dos pronunciamentos dos árbitros ou do comitê de árbitros. O relator do projeto 
é o senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB).

  Saiba mais 

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

  Saiba mais 

 Intimação Eletrônica. O Projeto de Lei do Senado n.° 176/2018 altera o Código 
de Processo Civil para permitir que as intimações possam ser realizadas eletro-
nicamente por meio de aplicativo de mensagens multiplataforma. O relator do 
projeto é o senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL).

  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=7717361&ts=1574372451485&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=7717361&ts=1574372451485&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3376335&ts=1572464747437&disposition=inline
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Motores a  
Combustão 

O Projeto de Lei n.º 6.246/2019 proíbe a fabricação, comercialização e circulação de 
motores a combustão. 

 Saiba mais 

Responsabilidade.  
Terceirizados 

O Projeto de Lei n.º 6.250/201 altera a Lei nº 6.019/1974 (Lei do Trabalho Temporário) 
para excluir a responsabilidade das empresas contratantes pelas obrigações traba-
lhistas relativas aos empregados das empresas de prestação de serviços a terceiros 
e de trabalho temporário.  

 Saiba mais

Renegociação  
de Dívidas

O Projeto de Lei n.º 6.269/2019 trata da renegociação de dívidas de que trata a Lei nº 
13.340/2016 (Lei da Liquidação de Crédito Rural) e a Lei nº 13.606/2018 (Programa 
de Regularização Tributária Rural – PRR).  

 Saiba mais

Compensação 

O Projeto de Lei n.º 6.280/2019 acrescenta parágrafos ao art. 53 do Código de Prote-
ção e Defesa do Consumidor, para assegurar o direito à compensação ao devedor que 
efetuar o pagamento de prestações na ordem inversa dos seus vencimentos. 

 Saiba mais 

SENADO FEDERAL

Investimento  
Público

O Projeto de Lei nº 6.296/2019 estabelece que nos setores rodoviário, ferroviário, 
hidroviário e aeroportuário da Administração Pública Federal, os recursos arreca-
dados em pagamento pela outorga da concessão, pela sua renovação e prorroga-
ção serão investidos, preferencialmente, na unidade da Federação onde se localiza 
a rodovia, ferrovia, porto ou aeroporto concedido. 

 Saiba mais

Tempo Mínimo  
de Operação

O Projeto de Lei nº 6.303/2019 altera a Lei de Falências e Recuperação  
Judicial para estabelecer que a comprovação do tempo mínimo de operação para 
a realização do pedido de recuperação do produtor rural seja contado a partir do 
início da atividade rural e a não da inscrição do produtor na junta comercial. 

 Saiba mais 

Novos Projetos de Lei

Abaixo destacamos as novas propostas legislativas protocoladas no Con-
gresso Nacional que interessam ao ambiente empresarial.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Compensação.  
Energia Elétrica 

O Projeto de Lei n.° 16/2020 dispõe sobre a microgeração e minigeração distri-
buída de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.

 Saiba mais

Inteligência  
Artificial 

O Projeto de Lei n.° 21/2020 estabelece princípios, direitos e deveres para o uso 
de inteligência artificial no Brasil.

 Saiba mais

Plataformas  
Digitais

O Projeto de Lei n.° 58/2020 insere o limite de remuneração dos serviços de 
plataforma digital. 

 Saiba mais

Tributação.  
Combustíveis 

O Projeto de Lei n.° 53/2020 trata da legislação tributária federal sobre combustíveis.

 Saiba mais

Escritórios  
Virtuais 

O Projeto de Lei n.° 65/2020 trata da a regulamentação e funcionamento dos 
escritórios virtuais, business centers, coworkings e assemelhados em todo ter-
ritório nacional.

 Saiba mais

Energia Elétrica.  
Geração Distribuída

O Projeto de Lei n.° 73/2020 trata dos incentivos as unidades de minigeração e 
microgeração de energia elétrica de fontes renováveis.

 Saiba mais

Cartão de Crédito.  
Comércio Eletrônico 

O Projeto de Lei n.° 107/2020 trata da emissão virtual de cartão de crédito adi-
cional para utilização exclusiva em transações realizadas no comércio eletrônico.

 Saiba mais

Biomassa 

O Projeto de Lei n.° 123/2020 permite a venda do excedente de energia elétri-
ca produzida por microgeração e minigeração distribuída quando produzida por 
fonte de energia de biomassa.

 Saiba mais

SENADO FEDERAL

Bagagens

O Projeto de Lei n.° 120/2020 estabelece as condições gerais aplicáveis ao trans-
porte de bagagens de mão quando do transporte aéreo regular de passageiros, 
doméstico e internacional.

 Saiba mais

Transação  
Tributária

O Projeto de Lei Complementar n.° 4/2020 possibilita aos que estão enquadra-
dos no regime do Simples Nacional a adesão à transação tributária a ser tratada 
por Lei Federal.

 Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1853769&filename=PL+16/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1853928&filename=PL+21/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1854198&filename=PL+58/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1854185&filename=PL+53/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=CC4D4C091889C99FC43E535793A58FB5.proposicoesWebExterno1?codteor=1854253&filename=PL+65/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D78F47B5D4D459834EF3A5CCC73964FF.proposicoesWebExterno2?codteor=1854290&filename=PL+73/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1854756&filename=PL+107/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1854911&filename=PL+123/2020
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8062305&ts=1581093356932&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8062499&ts=1581014108183&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 deta-
lhes das discussões atualmente em curso:

Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”)

Consulta Pública n.° 2/2020 – A ANAC realiza consulta pública para aprimorar a 
proposta de resolução que estabelece o rito do processo administrativo para a 
apuração de infrações praticadas pelas concessionárias de infraestrutura aero-
portuária às cláusulas contidas nos contratos de concessão e seus anexos, nos seus 
respectivos editais e seus anexos, bem como à regulamentação editada para dis-
cipliná-las e para a aplicação das providências administrativas delas decorrentes.

 Prazo final:  23/03/2020   |     Saiba mais 

Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”)

Consulta Pública n.° 5/2020 – A ANEEL realiza consulta pública para aprimorar 
o Relatório de Análise de Impacto Regulatório (AIR) referente à necessidade de 
aprimoramento dos comandos regulamentares afetos à vida útil regulatória de 
equipamentos de transmissão.

 Prazo final:  23/03/2020   |     Saiba mais 

https://www.anac.gov.br/participacao-social/consultas-publicas/consultas/2020/02/cp-02-2020-aviso.pd
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=JwQBk6b5&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3402&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
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Veja abaixo quadro com os prazos das principais discussões que se encer-
ram entre fevereiro e março 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

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 
39/2019

Debater o aprimoramento do processo de reconta-
bilização do Mercado de Curto Prazo – MCP.

12 de fevereiro 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  
nº 5/2020, denominado “Leilão A-4, de 2020”,  
destinado à compra de energia elétrica provenien-
te de novos empreendimentos de geração.

13 de março de 2020

Consulta Pública 

05/2020

Aprimorar o Relatório de Análise de Impacto 
Regulatório (AIR) referente à necessidade de 
aprimoramento 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 
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 inte-
ressados, aos terminais aquaviários, existentes 
ou a serem construídos, para movimentação de  
petróleo, seus derivados e de biocombustíveis. 

16 de março de 2020

ANTAQ4

Audiência Pública 
19/2019

Aprimorar a proposta de norma que estabele-
ce os procedimentos e critérios para outorga  
de autorização, prestação de serviço de trans-
porte de passageiros e de serviço de transporte 
misto na navegação interior de percurso longi-
tudinal interestadual e internacional, ou em fai-
xa de fronteira.

12 de fevereiro de 2020

Audiência Pública 
01/2020

Debater a proposta de norma que regulamenta 
as operações de transbordo ship to ship e o sub-
sequente transporte a granel de petróleo, seus  
derivados, gás natural e biocombustíveis.

19 de fevereiro de 2020

ANVISA5

Consulta Pública 
749/2019

Debater a atualização da lista de substâncias 
de ação conservante permitidas para produtos  
de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.

10 de fevereiro de 2020

Consulta Pública 
750/2019

Debater gerenciamento sanitário de resíduos  
sólidos e águas residuais em Portos e Aeroportos 
internacionais, embarcações e aeronaves interna-
cionais de carga e passageiros.

10 de fevereiro 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 re-
gime aduaneiro especial de drawback.

30 de março 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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