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LEGISLATIVO

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Plenário 

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

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, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19).

  Saiba mais 

Manutenção de Emprego. O Plenário da Câmara dos deputados discutirá, em 
turno único, a Medida Provisória n.° 936/2019 que institui o Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas 
complementares para enfrentamento do estado de calamidade.

  Saiba mais 

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 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141145
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141375
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141415
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Transação Tributária. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em turno 
único, o Projeto de Lei Complementar n.° 9/2020 que possibilita aos que estão 
enquadrados no regime do Simples Nacional a adesão à transação tributária  
a ser tratada por Lei Federal. 

  Saiba mais 

Novos Projetos de Lei

Abaixo destacamos as novas propostas legislativas protocoladas na Câmara 
dos Deputados que interessam ao ambiente empresarial.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Cargas e  
Produtos

O Projeto de Lei n.° 2.727/2020 torna obrigatória a inspeção de todas as cargas de produtos 
vindas do exterior. 

 Saiba mais

Combustíveis

O Projeto de Lei n.° 2.763/2020 obrigando as empresas responsáveis pelo provimento 
de serviços de redes sociais na internet a condicionarem o acesso a essas aplicações ao  
cadastramento prévio do CPF ou do CNPJ do usuário. 

 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 Vigilância Sanitária (“ANVISA”)

Consulta Pública n.° 812/2020 – A ANVISA realiza consulta Pública para 
aprimorar a proposta de alteração da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC)  
n.° 73/2016, que dispõe sobre mudanças pós-registro e cancelamento de  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1858273&filename=PLP+9/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1894610&filename=PL+2727/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1895273&filename=PL+2763/2020
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registro de medicamentos com princípios ativos sintéticos e semissintéticos, 
no que se refere exclusivamente 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).

 Prazo final: 10/07/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública n.° 813/2020 – A ANVISA realiza consulta Pública para 
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”).

 Prazo final: 24/08/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública n.° 814/2020 – A ANVISA realiza consulta Pública para apri-
morar a proposta de ato normativo que regulamentará requisitos sanitários 
para óleos e gorduras vegetais regulados pela Anvisa e pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento (“MAPA”).

 Prazo final: 24/08/2020   |     Saiba mais 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (“INMETRO”)

Consulta Pública n.° 10/2020 – O INMETRO realiza consulta Pública para 
aprimorar a proposta de revogação de medidas regulatórias de produtos pré-
embalados de baixo impacto, já revogadas tacitamente.

 Prazo final: 14/06/2020   |     Saiba mais 

http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/421844
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/421845
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/421846
https://www4.inmetro.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas
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Veja abaixo quadro com os prazos das principais discussões que se encerram 
entre maio e agosto de 2020: 

CONSULTA/ 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

ASSUNTO
PRAZO PARA  

CONTRIBUIÇÃO

ANATEL1

Consulta Pública 
36/2020

Aprimorar proposta de bases de dados a serem divul-
gadas na vigência do Plano de Dados Abertos da Anatel 
que vigorará de novembro de 2020 a outubro de 2022.

25 de maio 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  
Multimídia (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

ANEEL2

Consulta Pública 
30/2020

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

15 de junho de 2020

ANP3

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 agen-
tes econômicos e aos demais interessados a possibi-
lidade de encaminhamento de opiniões e sugestões; 
identificar, da forma mais ampla possível, todos os as-
pectos relevantes à matéria objeto da audiência pú-
blica; 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 acesso 
não discriminatório, por terceiros interessados, aos 
terminais aquaviários, existentes ou a serem construí-
dos, para movimentação de petróleo, seus derivados  
e de biocombustíveis.

Suspensa

¹  Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).
2  Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
3  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (“ANP”).
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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 comer-
cializem esse combustível no território nacional.

Suspensa

ANS4

Consulta Pública 
77/2020

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

31 de maio de 2020

ANVISA5

Consulta Pública 
778/2020

Aprimorar proposta de Instrução Normativa que esta-
belece os limites máximos tolerados de contaminantes 
em alimentos.

02 de junho de 2020

Consulta Pública 
777/2020

Aprimorar proposta de Resolução de Diretoria Co-
legiada – RDC que dispõe sobre os limites máximos  
tolerados de contaminantes em alimentos, os princí-
pios 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 classi-
ficação 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

Consulta Pública 
812/2020

aprimorar a proposta de alteração da Resolução de  
Diretoria Colegiada (RDC) n.º 73/2016, que dispõe sobre 
mudanças pós-registro e cancelamento de registro 
de medicamentos com princípios ativos sintéticos e 
semissintéticos, no que se refere exclusivamente 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 
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

4  Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”). 
5  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
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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

INMETRO6

Consulta Pública 
10/2020

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

14 de junho de 2020

MAPA7

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 regula-
mentados, de acordo com os requisitos fitossanitários 
estabelecidos.

26 de junho de 2020

RECEITA FEDERAL

Consulta Pública 
2/2020

Aprimorar a Proposta de alteração da Instrução  
Normativa RFB n.° 1282/2012, que dispõe sobre a des-
carga direta e o despacho aduaneiro de importação de 
mercadoria transportada a granel.

27 de maio 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 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

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