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LEGISLATIVO

Em razão da COVID-19 no Brasil, a Câmara dos Deputados e o Senado Fede-
ral adotaram medidas de restrição de circulação, suspendendo parte de suas 
atividades. Assim que a situação se normalize, voltaremos a informar a agenda 
semanal das comissões.

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

Propriedade 
Industrial 

O Projeto de Lei n.° 1.184/2020 dispõe sobre a concessão das licenças não-voluntárias 
prevista na Lei n° 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial.

 Saiba mais

Crimes  
Ambientais

O Projeto de Lei n.° 1.225/2020 inclui como crime hediondo os crimes ambientais.

 Saiba mais

Produtos  
Plásticos

O Projeto de Lei n.° 1.228/2020 dispõe sobre a proibição, em todo território nacional, 
da fabricação, comercialização e uso de produtos plásticos de único uso.

 Saiba mais

Equipamentos  
de Informática 

O Projeto de Lei n.° 1.257/2020 isenta do IPI e reduz a zero as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para aquisições de equipamentos de 
informática por trabalhadores que comprovadamente trabalhem na modalidade de 
teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância.

 Saiba mais

SENADO FEDERAL

Operações 
Compromissadas 

O Projeto de Lei n.° 1.165/2020 impede o Banco Central do Brasil de realizar operações 
compromissadas até julho de 2021.

 Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871257&filename=PL+1184/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871473&filename=PL+1225/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871481&filename=PL+1228/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1871560&filename=PL+1247/2020
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8080299&ts=1586199286172&disposition=inline
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Reuniões à 
Distância

O Projeto de Lei n.° 1.174/2020 dispõe sobre a realização de Assembleias Gerais de 
Acionistas e reuniões de sócios com possibilidade de votação e participação a distância, 
por meio da internet e do emprego de outras tecnologias, autoriza a utilização de 
mecanismos de registro eletrônico. 

 Saiba mais

Alienação 
Fiduciária

O Projeto de Lei n.° 1.451/2020 permite que as instituições financeiras abram limite 
de crédito garantido pela alienação fiduciária de imóvel.

 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 Aviação Civil (“ANAC”)

Consulta Pública n.° 06/2020 – A ANAC realiza consulta pública para aprimo-
rar a proposta de resolução que revoga a Resolução n.° 18/2008, que dispõe 
sobre a participação das empresas concessionárias de serviços de transporte 
aéreo público regular de passageiros operando segundo as regras de operações 
da bandeira do RBHA 121 no Programa IOSA – Auditoria Internacional de Segu-
rança Operacional da IATA, e a Decisão n.° 38/2010, que fixa a interpretação da 
Resolução n.° 18, de 2008.

 Prazo final: 07/05/2020   |     Saiba mais 

Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”)

Consulta Pública n.° 31/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para aprimo-
rar a proposta de recriação e de declaração da extinção de colegiados da Anatel.

 Prazo final: 15/05/2020   |     Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8081255&ts=1586198158311&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8085315&ts=1586224718514&disposition=inline
https://www.anac.gov.br/participacao-social/consultas-publicas/consultas/2020/06/cp-06-2020-aviso.pdf
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&PaginaAtual=2&Registros=10&cboAno=NULL
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Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”)

Consulta Pública n.° 13/2020 – A ANEEL realiza consulta pública para aprimorar 
proposta de consolidação e aperfeiçoamento das regras que estabelecem  
a classificação das instalações, as condições de acesso e conexão ao sistema  
de transmissão.

 Prazo final: 11/05/2020   |     Saiba mais 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”)

Consulta Pública n.° 14/2020 – A ANTT realiza consulta pública para aprimo-
rar proposta de resolução alterando a Resolução ANTT n.° 5.867/2020, que 
estabelece as regras gerais, a metodologia e os coeficientes dos pisos mínimos, 
referentes ao quilômetro rodado na realização do serviço de transporte rodovi-
ário remunerado de cargas, por eixo carregado, instituído pela Política Nacional  
de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas – PNPM – TRC.

 Prazo final: 16/05/2020   |     Saiba mais  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”)

Consulta Pública n.° 792/2020 – A ANVISA realiza consulta pública para apri-
morar a proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que autoriza o uso de  
aditivos alimentares em diversas categorias de alimentos.

 Prazo final: 22/05/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública n.° 805/2020 – A ANVISA realiza consulta pública para apri-
morar 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.

 Prazo final: 05/08/2020   |     Saiba mais 

https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=A8Nk0P8m&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=3413&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&PaginaAtual=2&Registros=10&cboAno=NULL
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/417479 
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/417490
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Veja abaixo quadro com os prazos das principais discussões que se encer-
ram entre abril e agosto de 2020: 

CONSULTA/ 
AUDIÊNCIA PÚBLICA ASSUNTO PRAZO PARA  

CONTRIBUIÇÃO

ANAC1

Consulta Pública 
06/2020

Aprimorar a proposta de resolução que revoga a  
Resolução n.° 18/2008, que dispõe sobre a partici-
pação das empresas concessionárias de serviços de 
transporte aéreo público regular de passageiros ope-
rando segundo as regras de operações da bandeira 
do RBHA 121 no Programa IOSA – Auditoria Interna-
cional de Segurança Operacional da IATA, e a Decisão  
n.° 38/2010, que fixa a interpretação da Resolução  
n.° 18, de 2008.

07 de maio de 2020

ANATEL2

Consulta Pública 
29/2020

Aprimorar a proposta de Ato contendo o procedi-
mento operacional para marcação da identificação 
da homologação Anatel em produtos para teleco-
municações.

7 de abril de 2020

Consulta Pública 
27/2020

Aprimorar o procedimento operacional para avaliação 
da conformidade de produtos para telecomunicações 
por certificação, visando o cumprimento do disposto 
no regulamento de avaliação da conformidade e de 
homologação de produtos para telecomunicações, 
aprovado pela Resolução n.º 715/2019.

9 de abril de 2020

Consulta Pública  
15/2020

Proposta de atos de requisitos técnicos específicos 
em atendimento às determinações do regulamento 
aprovado pela Resolução n.° 721/2020, que destina 
faixas de radiofrequência e aprova o regulamento so-
bre canalização e condições de uso de radiofrequên-
cias para os serviços de radiodifusão e seus ancilares.

19 de abril de 2020

Consulta Pública 
19/2020

Aprimorar proposta de submissão à consulta pública 
do regulamento de continuidade da prestação do 
serviço telefônico fixo comutado destinado ao uso do 
público em geral (RCON).

24 de abril de 2020

1  Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”).
2  Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).
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Consulta Pública  
11/2020

Aprimorar a proposta de requisitos para avaliação 
da conformidade técnica de Telefone Móvel Celular 
quando operando no intervalo de frequência FR1 
(Frequency Range 1) definida pelo 3GPP (450 MHz a 
6.000 MHz), objetivando incluir requisitos para ava-
liação de equipamentos que operam com a tecnologia 
5G NR.

2 de maio de 2020

Consulta Pública 
12/2020

Aprimorar a proposta de Consulta Pública para atua-
lização dos requisitos para avaliação da conformida-
de técnica de Estação Terminal de Acesso, quando 
operando no intervalo de frequência FR1 (Frequency 
Range 1) definida pelo 3GPP (450 MHz a 6.000 MHz), 
objetivando incluir requisitos para avaliação de equi-
pamentos que operam com a tecnologia 5G NR.

2 de maio de 2020

Consulta Pública 
14/2020

Aprimorar a proposta de Ato estabelecendo os requi-
sitos técnicos e operacionais para uso das faixas de 
frequências de 430 MHz a 440 MHz e de 1240 MHz a 
1300 MHz, por estações do Serviço Limitado Privado 
(SLP) para aplicações de radiolocalização

6 de maio de 2020

Consulta Pública 
31/2020

Aprimorar a proposta de recriação e de declaração  
da extinção de colegiados da Anatel.

15 de maio de 2020

Consulta Pública 
13/2020

Aprimorar a proposta de requisitos mínimos de se-
gurança cibernética para equipamentos terminais 
que se conectam à Internet e para equipamentos 
de infraestrutura de redes de telecomunicações, 
visando minimizar vulnerabilidades por meio de 
atualizações de software/firmware ou por meio de 
recomendações em configurações e em seus meca-
nismos de gerenciamento.

17 de maio de 2020

ANEEL3

Consulta Pública 
13/2020

Aprimorar proposta de consolidação e aperfeiçoa-
mento das regras que estabelecem a classificação das 
instalações, as condições de acesso e conexão ao sis-
tema de transmissão.

11 de maio de 2020

ANS4

Consulta Pública 
77/2020

Aprimorar a proposta de Resolução Normativa 
que disciplina os critérios para definição do capital  
regulatório das operadoras de planos de assistência  
à saúde, quanto à parcela de risco de crédito.

31 de maio de 2020

3  Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
4  Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”). 
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ANTAQ5

Audiência Pública 
04/2020

Aprimorar a proposta de norma que regulamenta 
as disposições contidas nos artigos 42-B e 42-C do  
Decreto n.° 8.033/2013, sobre a antecipação de recei-
tas das administrações dos portos.

22 de maio de 2020

Audiência Pública 
05/2020

Aprimorar a proposta de resolução normativa que 
dispõe sobre a realização de Análise de Impacto  
Regulatório – AIR e de Avaliação de Resultado  
Regulatório – ARR pela Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários – ANTAQ.

22 de maio de 2020

ANTT6

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

Consulta Pública 
14/2020

Aprimorar proposta de resolução alterando a Reso-
lução ANTT n.° 5.867/2020, que estabelece as regras 
gerais, a metodologia e os coeficientes dos pisos mí-
nimos, referentes ao quilômetro rodado na realização 
do serviço de transporte rodoviário remunerado de 
cargas, por eixo carregado, instituído pela Política  
Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário 
de Cargas – PNPM – TRC.

16 de maio de 2020

ANVISA7

Consulta Pública 
777/2020

Aprimorar proposta de Resolução de Diretoria Cole-
giada - RDC que dispõe sobre os limites máximos to-
lerados de contaminantes em alimentos, os princípios 
gerais para o seu estabelecimento e os métodos de 
análise para fins de avaliação de conformidade.

02 de junho de 2020

Consulta Pública 
776/2020

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

20 de abril de 2020

Consulta Pública 
792/2020

Aprimorar a Proposta de Resolução de Diretoria 
Colegiada que autoriza o uso de aditivos alimentares 
em diversas categorias de alimentos.

22 de maio de 2020

5  Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”)
6  Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”).
7  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
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Consulta Pública 
778/2020

Aprimorar proposta de Instrução Normativa que  
estabelece os limites máximos tolerados de contami-
nantes em alimentos.

02 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

MAPA8

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

MME9

Portaria  
89/2020

Aprimorar a proposta de substitutivo da Portaria 
MME n.° 444/2016, que estabelece diretrizes gerais 
para definição de capacidade remanescente do sis-
tema interligado nacional – SIN, para escoamento de 
geração de energia elétrica proveniente de Leilões 
de Energia Nova, de Fontes Alternativas e de Energia  
e Reserva.

8 de abril de 2020

SECEX10

Consulta Pública 
(Portaria n.° 12/2020)

Debater a minuta de Portaria que dispõe sobre o regi-
me aduaneiro especial de drawback.

29 de abril de 2020

Consulta Pública 
(Circular n.° 10/2020)

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

12 de abril de 2020

8  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”).
9  Ministério de Minas e Energia (“MME”).
10  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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