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LEGISLATIVO

Câmara dos Deputados

Plenário 

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

Prevenção à Covid-19. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em 
turno único, o Projeto de Lei n.° 1.581/2020 que acrescenta o art. 4º-J à Lei  
n.° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública internacional decorrente do Coronavírus.

  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 

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 
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 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=74E71EEF28CEC20A9E90195ADB7829BB.proposicoesWebExterno2?codteor=1891706&filename=PL+2500/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869759&filename=MPV+925/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1873460&filename=PL+1581/2020
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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

Aplicativos
O Projeto de Lei n.° 3.538/2020 dispõe sobre o afastamento remunerado dos 
trabalhadores vinculados às empresas que contratam serviços aplicativos virtuais.

 Saiba mais

Propriedade 
Intelectual 

O Projeto de Lei n.° 3.556/2020 dispõe sobre propriedade intelectual.
 Saiba mais

Cigarros 
O Projeto de Lei n.° 3.558/2020 altera a base de cálculo da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social – Cofins devida pelos fabricantes de cigarros. 

 Saiba mais

Débitos 
Tributários 

O Projeto de Lei n.° 3.566/2020 institui moratória para os débitos tributários relativos 
ao Simples Nacional.

 Saiba mais

Seguros. 
Aplicativos

O Projeto de Lei n.° 3.569/2020 altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para 
dispor sobre infrações trabalhistas e perdão tácito para empregadores de baixo porte 
econômico. 

 Saiba mais

Informações 
Trabalhistas 

O Projeto de Lei n.° 3.569/2020 dispõe sobre infrações trabalhistas e perdão tácito para 
empregadores de baixo porte econômico.

 Saiba mais

Entregadores 
O Projeto de Lei n.° 3.572/2020 obriga as operadoras de aplicativos de entrega a manter 
base de apoio visando o mínimo de comodidade aos entregadores.

 Saiba mais

Serviço  
de Entrega 

O Projeto de Lei n.° 3.577/2020 altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para 
estabelecer os direitos dos empregados que prestam serviços de entrega de mercadoria 
por intermédio de aplicativos.

 Saiba mais

INPI 

O Projeto de Lei n.° 3.632/2020 permite que o Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual – INPI contrate empresas especializadas para auxiliar no processo técnico de 
concessão de patentes de invenção. 

 Saiba mais

Cadeia 
Produtiva 

O Projeto de Lei Complementar n.° 174/2020 altera a redação do parágrafo único do 
art. 176 do Código Tributário Nacional, para vedar o aproveitamento de crédito quanto à 
operação isenta na etapa anterior da cadeia produtiva. 

 Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=57612C4FCC705A0E465E7267ADEA1010.proposicoesWebExterno1?codteor=1908379&filename=PL+3538/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1906288&filename=PL+3442/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1908663&filename=PL+3558/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1908953&filename=PL+3566/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1908977&filename=PL+3569/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1908977&filename=PL+3569/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1908996&filename=PL+3572/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1909106&filename=PL+3577/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1909943&filename=PL+3632/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2BCAF218F61F7A9A2521FB9557840F11.proposicoesWebExterno2?codteor=1908495&filename=PLP+174/2020
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SENADO FEDERAL

Serviços 
Notariais 

O Projeto de Lei n.° 3.541/2020 determina a prestação do serviços notariais e de registro 
de modo totalmente remoto e equipara, para todos efeitos, a manifestação de vontade 
do usuário, sua assinatura eletrônica e documentos ou títulos enviados remotamente à 
prática presencial de tais atos.

 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 Telecomunicações (“ANATEL”)

Consulta Pública n.° 52/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para 
aprimorar proposta de alterações nos Planos Básicos de Radiodifusão.

 Prazo final: 09/07/2020   |     Saiba mais 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”)

Consulta Pública n.° 854/2020 – A ANVISA realiza consulta pública para 
aprimorar proposta de alterações pós-regularização de produtos saneantes.

 Prazo final: 21/08/2020   |     Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8127025&ts=1594026615209&disposition=inline
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/426732
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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  
52/2020 

Aprimorar proposta de alterações nos Planos 
Básicos de Radiodifusão.

9 de julho 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

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 técnicos 
e operacionais de faixas de radiofrequências para  
o serviço fixo acima de 2GHz.

9 de agosto de 2020

Consulta Pública  
54/2020

Atualizar o Anexo I do Ato n.° 14.448/2017, que apro-
va os Requisitos Técnicos para a Avaliação da Confor-
midade de Equipamentos de Radiocomunicação 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

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

ANVISA3

Consulta Pública  
812/2020

Aprimorar a proposta de alteração da Resolução 
de Diretoria Colegiada (RDC) n.° 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 analíti-
cos do controle de qualidade e estabilidade do insu-
mo 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, 
instruções de uso e/ou rotulagem nos processos de 
regularização de dispositivos médicos.

21 de julho 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  
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.

7 de setembro de 2020

3  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
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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

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

Consulta Pública  
854/2020 

Aprimorar proposta de alterações pós-regularização 
de produtos saneantes.

21 de agosto 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 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.º 
103/2020)

Aprimorar o regulamento técnico que estabelece 
os procedimentos a serem adotados para efeito 
de registro de produto microbiológicos que se 
caracterize como agrotóxicos e afins.

24 de agosto de 2020

4  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”).

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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