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LEGISLATIVO

Câmara dos Deputados

Plenário 

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

Suporte a Empregos. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em turno 
único, a Medida Provisória n.° 944/2020 que trata do Programa Emergencial 
de Suporte a Empregos.

  Saiba mais 

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 

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 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1873080&filename=MPV+944/2020
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
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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

Imposto  
de Renda

O Projeto de Lei Complementar n.° 169/2020 acrescenta o parágrafo3º ao artigo 43  
do Código Tributário Nacional, para estabelecer a atualização anual da tabela progres-
siva do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza de pessoa física. 

 Saiba mais

Vigilância  
Particular 

O Projeto de Lei n.° 3.442/2020 trata da contratação de vigilância profissional armada por 
parte das casas lotéricas, das cooperativas de créditos, dos correspondentes bancários, 
das agências dos Correios e assemelhados. 

 Saiba mais

Internet.  
Educação 

O Projeto de Lei n.° 3.477/2020 trata da garantia de acesso à internet, com fins 
educacionais, aos alunos e professores da educação básica pública. 

 Saiba mais

Trabalhadores 
Aplicativos

O Projeto de Lei n.° 3.515/2020 institui regras para o desligamento de trabalhadores 
vinculados às empresas que contratam serviços aplicativos virtuais. 

 Saiba mais

Seguros.  
Aplicativos 

O Projeto de Lei n.° 3.516/2020 institui obrigatoriedade de contratação de seguro de 
vida e automotiva por empresas que contratam serviços desta natureza por aplicativo. 

 Saiba mais

Advertências.  
Embalagens 

O Projeto de Lei n.° 3.522/2020 altera o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor 
para dispor sobre o dever do fornecedor de informar aos consumidores acerca do uso 
de substâncias que contenham açúcar, álcool ou glúten e que possam causar prejuízos  
à saúde humana. 

 Saiba mais

SENADO FEDERAL

Internet.  
Educação

O Projeto de Lei n.° 3.462/2020 cria o Auxílio-Conexão para assegurar o acesso dos estu-
dantes integrantes de famílias de baixa renda à educação à distância por meio do acesso 
à Internet em banda larga fixa e móvel. 

 Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1873460&filename=PL+1581/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=96363B436D3065E3449FBB52B98B60E6.proposicoesWebExterno2?codteor=1906264&filename=PLP+169/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1906288&filename=PL+3442/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1906288&filename=PL+3442/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1907060&filename=PL+3477/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1908237&filename=PL+3515/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1908239&filename=PL+3516/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1908284&filename=PL+3522/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1908284&filename=PL+3522/2020
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8124108&ts=1593105770941&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 Telecomunicações (“ANATEL”)

Consulta Pública n.° 53/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para 
aprimorar o ato que estabelece os requisitos técnicos e operacionais de faixas 
de radiofrequências para o serviço fixo acima de 2GHz.

 Prazo final: 09/08/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública n.° 54/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para 
atualizar o Anexo I do Ato n.° 14.448/2017, que aprova os Requisitos Técnicos 
para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de 
Radiação Restrita.

 Prazo final: 24/08/2020   |     Saiba mais 

Veja abaixo quadro com os prazos das principais discussões que se 
encerram entre julho e setembro de 2020: 

CONSULTA/ 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

ASSUNTO
PRAZO PARA  

CONTRIBUIÇÃO

ANATEL1

Consulta Pública 
41/2020

Aprimorar a proposta de coleta periódica de con-
junto de Indicadores Econômico-Financeiros, Ope-
racionais 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”).

https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
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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 estações no Serviço Móvel Pessoal – SMP, 
no Serviço de Comunicação Multimídia – SCM, no 
Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e no 
Serviço Limitado Privado – SLP.

31 de julho de 2020

Consulta Pública 
53/2020

Aprimorar o ato que estabelece os requisitos téc-
nicos e operacionais de faixas de radiofrequências  
para o serviço fixo acima de 2GHz.

09 de agosto de 2020

Consulta Pública 
54/2020

Atualizar o Anexo I do Ato n.° 14.448/2017, que 
aprova os Requisitos Técnicos para a Avaliação da  
Conformidade de Equipamentos de Radiocomuni-
cação de Radiação Restrita.

24 de agosto 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 
sugestões; 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 acesso 
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

2  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (“ANP”).



6   |      www.cesconbarrieu.com.br

ANVISA3

Consulta Pública 
812/2020

Aprimorar a proposta de alteração da Resolução 
de Diretoria Colegiada (RDC) n.º 73/2016, que dis-
põe 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 
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.

07 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.

07 de setembro de 2020

Consulta Pública 
818/2020

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

07 de setembro de 2020

Consulta Pública 
819/2020

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

07 de setembro de 2020

3  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
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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.° 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.º 102/2020)

Aprimorar regulamento técnico que estabelece os 
procedimentos a serem adotados para efeito de 
registro de produto fitoquímico que se caracteri-
ze como agrotóxicos e afins, cujo(s) ingrediente(s) 
ativo(s) seja(m) obtido(s), exclusivamente, de ma-
téria-prima vegetal.

24 de agosto de 2020

Consulta Pública  
(Portaria  

n.º 103/2020)

Aprimorar o regulamento técnico que estabelece  
os procedimentos a serem adotados para efeito de 
registro de produto microbiológicos que se caracte-
rize 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 (RenovaBio), 
a ser encaminhada ao Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE).

04 de julho de 2020

4  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”).
5  Ministério de Minas e Energia (“MME”).

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.


