
INFORMA
RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

23 A 27 DE MARÇO DE 2020

LEGISLATIVO 

2 | Senado Federal

2 |  Plenário

3 | Novos projetos

EXECUTIVO

5 | Agência Nacional de 
Telecomunicações (“ANATEL”)

6 | Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (“MAPA”)

7 | Prazos das principais discussões

A SEMANA EM BRASÍLIA 

Destacamos abaixo as movimentações do Legislativo e Executivo que podem 
impactar o setor privado. 



2   |      www.cesconbarrieu.com.br

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 ati-
vidades . Assim que a situação se normalize, voltaremos a informar a agenda 
semanal das comissões.

SENADO FEDERAL

PLENÁRIO

O Plenário do Senado Federal pautou para esta semana, entre outras, as 
seguintes proposições legislativas:

Dívidas com a União. O Plenário do Senado Federa se reúne para realizar a vota-
ção virtual da Medida Provisória n.º 899/2019 que estabelece os requisitos e as 
condições para que a União e os devedores ou as partes adversas realizem tran-
sação, que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio 
e consequente extinção de crédito tributário, nos termos do art. 171 do Código 
Tributário Nacional.

  Saiba mais 

Exportação. O Plenário do Senado Federal discutirá o Projeto de Lei n.° 668/2020 
que dispõe sobre a proibição de exportações de produtos médicos, hospitalares 
e de higiene essenciais ao combate à epidemia de coronavírus no Brasil.

  Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8075994&ts=1585074009728&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8075822&ts=1584722083394&disposition=inline
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Novos Projetos de Lei

Abaixo destacamos as novas propostas legislativas protocoladas no  
Congresso Nacional que interessam ao ambiente empresarial.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proteção  
ao Emprego 

O Projeto de Lei n.° 651/2020 trata das medidas de proteção ao emprego durante 
situação de pandemia.

 Saiba mais

Royalties

O Projeto de Lei n.° 652/2020 disciplina a distribuição da parcela do valor dos 
royalties destinada aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embar-
que ou desembarque de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.

 Saiba mais

Proteção aos 
Trabalhadores 

O Projeto de Lei n.° 655/2020 acrescenta o art. 169-A à Consolidação das Leis do 
Trabalho para obrigar as empresas a adotar medidas de proteção dos trabalhado-
res em situação de emergência em saúde pública.

 Saiba mais

Relações  
de Trabalho

O Projeto de Lei n.° 657/2020 disciplina as relações de trabalho em situação de 
emergência sanitária.

 Saiba mais

Serviços Essenciais. 
Cobrança

O Projeto de Lei n.° 659/2020 trata da isenção de cobrança de tarifa de energia 
elétrica, água e esgotamento sanitário em situação de emergência sanitária.

 Saiba mais

IPI. Álcool

O Projeto de Lei n.°  660/2020 isenta do imposto sobre produtos industrializados 
- IPI as saídas de álcool em gel antisséptico e de máscaras de proteção hospitalar e 
reduz a zero a Contribuição para o PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamen-
to da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre essas operações.

 Saiba mais

Proteção aos 
Empregados

O Projeto de Lei n.° 661/2020 institui medidas de proteção ao emprego e ao em-
pregado durante período de emergência de saúde pública de importância interna-
cional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

 Saiba mais

Bebidas  
Alcoólicas

O Projeto de Lei n° 671/2020 trata da proibição de venda de bebidas alcoólicas  
a portadores de armas de fogo.

 Saiba mais

Serviços
O Projeto de Lei Complementar n° 677/2020 estabelece possibilidade de nova 
data para realização de serviços nos casos fortuitos ou de causa maior.

 Saiba mais

Juros e Multa
O Projeto de Lei Complementar n° 683/2020 estabelece a suspenção de cobrança 
de juros e multas em razão do Corona Vírus – COVID-19.

 Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=913A8A748CE7312BF17EA74F0B903C6A.proposicoesWebExterno1?codteor=1866835&filename=PL+651/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866845&filename=PL+652/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866858&filename=PL+655/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866883&filename=PL+657/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866887&filename=PL+659/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866889&filename=PL+660/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866893&filename=PL+661/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866969&filename=PL+671/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1866994&filename=PL+677/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867025&filename=PL+683/2020
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Energia Elétrica
O Projeto de Lei n° 592/2020 trata da geração distribuída de energia elétrica.

 Saiba mais

Suspensão de  
Água e Energia 

O Projeto de Lei n° 594/2020 proíbe em todo território nacional, a suspensão do 
fornecimento de água e energia, enquanto perdurar a pandemia do COVID-19.

 Saiba mais

Interrupção de  
Água e Energia

O Projeto de Lei n° 723/2020 proíbe a interrupção do fornecimento de serviços 
de água e energia elétrica independentemente do pagamento da tarifa enquanto 
declarado estado de calamidade pública.

 Saiba mais

Fornecimento  
de Água e Luz

O Projeto de Lei n° 724/2020 trata da suspensão de cobrança de água, energia elé-
trica e telecomunicação domiciliar em casos de calamidade pública e quarentena.

 Saiba mais

Abastecimento de 
Energia Elétrica

O Projeto de Lei n° 733/2020 proíbe que as distribuidoras de energia inter-
rompam o abastecimento de energia elétrica de consumo residencial em  
situação de emergência sanitária.

 Saiba mais

Reembolso 
O Projeto de Lei n.° 737/2020 dispõe sobre devolução, ressarcimento e reembolso 
de produtos e serviços durante a vigência de Estado de Calamidade Pública.

 Saiba mais

Pagamentos  
de Parcela 

O Projeto de Lei n.° 742/2020 suspende o pagamento de parcelas de emprésti-
mos de Cooperativas Solidárias, Empreendimentos Econômicos Solidários, Micro  
Empreendedores Individuais e Micro e Pequenas Empresas.

 Saiba mais

Álcool Gel
O Projeto de Lei n.° 747/2020 trata das atividades econômicas relativas ao 
álcool gel.

 Saiba mais

Dívidas. 
Microempreendedor

O Projeto de Lei n.° 763/2020 autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamen-
to de dívida e desconto em dívida de empresas MEI e ME no período de restrição  
à movimentação e contato pelo motivo da Pandemia Covid-19 (Corona vírus).

 Saiba mais

Delivery 

O Projeto de Lei n.° 794/2020 regulamenta os procedimentos a serem seguidos 
nos serviços de entregas à domicílio (delivery) durante o período de calamidade 
pública devido ao coronavírus (COVID-19).

 Saiba mais

Suspensão  
de Faturas

O Projeto de Lei Complementar n.° 31/2020 trata da suspensão, pelo período que 
durar a emergência sanitária decorrente do coronavírus, do vencimento das fa-
turas de empréstimos bancários das pequenas e micro empresas e dos microem-
preendedores individuais.

 Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1864826&filename=PL+592/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867284&filename=PL+720/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867304&filename=PL+723/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867307&filename=PL+724/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867391&filename=PL+733/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867411&filename=PL+737/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867432&filename=PL+742/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867447&filename=PL+747/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1868126&filename=PL+763/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1869724&filename=PL+794/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1867582&filename=PLP+31/2020
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SENADO FEDERAL

Renegociação 
Extrajudicial 

O Projeto de Lei Complementar n.° 33/2020 institui o Marco Legal do Reempreen-
dedorismo, que estabelece a renegociação especial extrajudicial, a renegociação 
especial judicial e a liquidação especial sumária, bem como altera a falência das 
microempresas e empresas de pequeno porte.

 Saiba mais

Capital de Giro 
Emergencial

O Projeto de Lei n.° 838/2020 cria a Linha Emergencial de Capital de Giro destina-
da à manutenção da produção, do emprego e da massa salarial.

 Saiba mais

Tancagem e 
Armazenagem

O Projeto de Lei n.° 782/2020 inclui os municípios em que estejam situadas as 
atividades de Tancagem ou Armazenagem, relativas à cadeia do petróleo e do gás 
natural, como beneficiárias da distribuição dos respectivos royalties.

 Saiba mais

Aumento  
Abusivo

O projeto de Lei n.° 771/2020 dispõe sobre o aumento abusivo de preços por  
ocasião de endemias, epidemias e pandemias e suas consequências.

 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 Telecomunicações (“ANATEL”)

Consulta Pública n.° 13/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para aprimo-
rar a proposta de requisitos mínimos de segurança cibernética para equipamen-
tos 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 configu-
rações e em seus mecanismos de gerenciamento.

 Prazo final: 17/05/2020   |     Saiba mais  

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8076172&ts=1584965472972&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8076490&ts=1585068468911&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8076091&ts=1584967354987&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8076073&ts=1584969026116&disposition=inline
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
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Consulta Pública n.° 26/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para apri-
morar a proposta de alteração do Ato nº 458/2019, que estabelece os requisi-
tos técnicos previstos no regulamento sobre a avaliação da exposição humana 
a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados à operação de 
estações transmissoras de radiocomunicações.

 Prazo final: 27/03/2020   |     Saiba mais  

Consulta Pública n.° 27/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para aprimo-
rar 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.

 Prazo final: 09/04/2020   |     Saiba mais  

Consulta Pública n.° 29/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para aprimo-
rar a proposta de Ato contendo o procedimento operacional para marcação da 
identificação da homologação anatel em produtos para telecomunicações. 

 Prazo final: 07/04/2020   |     Saiba mais  

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

Portaria n.° 30/2020 – O MAPA realiza consulta pública para aprimorar a pro-
posta de Instrução Normativa que estabelece as critérios e procedimentos para 
a realização de tratamentos fitossanitários com fins quarentenários para fins de 
certificação fitossanitária internacional pelo MAPA ou para fins de aplicação de 
medidas fitossanitárias prescritas pelo Ministério.

 Prazo final: 16/06/2020   |     Saiba mais  

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
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2020/consulta-publica-portaria-no-60-de-09-de-marco-de-2020
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Veja abaixo quadro com os prazos das principais discussões que se encer-
ram entre março e junho 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 infraes-
trutura aeroportuária às cláusulas contidas nos con-
tratos de concessão e seus anexos, nos seus respecti-
vos editais e seus anexos, bem como à regulamentação 
editada para discipliná-las, e para a aplicação das pro-
vidências administrativas delas decorrentes.

23 de março de 2020

ANATEL2

Consulta Pública  
5/2020

Aprimorar o Projeto Estratégico de Reavaliação do 
Regime e Escopo dos Serviços de Telecomunicações, 
previsto no item 1 da Agenda Regulatória da Anatel 
para o biênio 2019-2020, aprovada pela Portaria 
nº 542/2019, que inclui a Minuta de Resolução que 
aprova Regulamento de Adaptação das Concessões 
do STFC.

27 de março de 2020

Consulta Pública 
26/2020

Aprimorar a Proposta de alteração do Ato nº 458/2019, 
que estabelece os requisitos técnicos previstos no  
Regulamento sobre a avaliação da exposição huma-
na a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéti-
cos associados à operação de estações transmissoras  
de radiocomunicações.

27 de março de 2020

Consulta Pública 
16/2020

Proposta de ato contendo o procedimento operacio-
nal para designação de organismo de certificação de 
produtos para telecomunicações.

31 de março de 2020

Consulta Pública 
17/2020

Proposta de ato contendo o operacional para  
reconhecimento de profissional como especialis-
ta na avaliação da conformidade de produtos para  
telecomunicações.

31 de março de 2020

Consulta Pública 
18/2020

Proposta de ato contendo o procedimento operacional 
para seleção, avaliação e habilitação de laboratórios 
de ensaios para fins de avaliação da conformidade de 
produto para telecomunicações.

31 de março de 2020

1  Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”).
2  Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).
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Consulta Pública  
9/2020

Debater Edital de Licitação para a disponibilização 
de espectro de radiofrequências para a prestação de  
serviços de telecomunicações, inclusive por meio de 
redes ditas de quinta geração (5G), em áreas de abran-
gência regionais ou nacional.

2 de abril de 2020

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 apro-
vado pela Resolução n.° 721/2020, que destina faixas 
de radiofrequência e aprova o regulamento sobre ca-
nalização e condições de uso de radiofrequências para 
os serviços de radiodifusão e seus ancilares.

19 de abril de 2020

Consulta Pública 
19/2020

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

24 de abril de 2020

Consulta Pública 
11/2020

Aprimorar a proposta de requisitos para avaliação 
da conformidade técnica de Telefone Móvel Celu-
lar 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 equipamentos que operam com  
a tecnologia 5G NR.

2 de maio de 2020

Consulta Pública 
12/2020

Aprimorar a proposta de Consulta Pública para 
atualização dos requisitos para avaliação da con-
formidade técnica de Estação Terminal de Aces-
so, 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 equipamentos que operam com  
a tecnologia 5G NR.

2 de maio de 2020
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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, visan-
do minimizar vulnerabilidades por meio de atuali-
zações de software/firmware ou por meio de reco-
mendações em configurações e em seus mecanismos  
de gerenciamento.

17 de maio de 2020

ANEEL3

Consulta Pública 
05/2020

Aprimorar o Relatório de Análise de Impacto Regula-
tório (AIR) referente à necessidade de aprimoramento 
dos comandos regulamentares afetos à vida útil regu-
latória de equipamentos de transmissão.

23 de março de 2020

ANP4

Consulta e Audiência 
Pública 01/2020

Debater a proposta de revisão da Portaria ANP  
n.° 251/2000, que trata da regulamentação do aces-
so não discriminatório, por terceiros interessados, 
aos terminais aquaviários, existentes ou a serem 
construídos, para movimentação de petróleo, seus 
derivados e de biocombustíveis. 

16 de março de 2020

ANTAQ5

Audiência Pública 
04/2020

Aprimorar a proposta de norma que regulamenta 
as disposições contidas nos artigos 42-B e 42-C do  
Decreto nº 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 Regu-
latório – ARR pela Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários – ANTAQ.

22 de maio de 2020

ANTT6

Audiência Pública 
1/2020

Aprimorar a Resoluções nº 2.309/2007 e 2.310/2007, 
que tratam da análise de transferência de conces-
são e/ou controle em concessionárias de ferrovias  
e rodovias

10 de abril de 2020

3  Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
4  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”).
5  Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”)
6  Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”).
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ANVISA7

Consulta Pública 
777/2019

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.

3 de abril de 2019

Consulta Pública 
778/2020

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

3 de abril de 2019

Consulta Pública 
776/2019

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

20 de abril 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 
nº 444/2016, que estabelece diretrizes gerais para 
definição de capacidade remanescente do sistema in-
terligado nacional – SIN, para escoamento de geração 
de energia elétrica proveniente de Leilões de Energia 
Nova, de Fontes Alternativas e de Energia de 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.

30 de março de 2020

Consulta Pública 
(Circular n.° 10/2020)

Aprimorar o Guia de Apoio ao Exportador Brasileiro In-
vestigado em Processos Defesa Comercial no Exterior.

12 de abril de 2020

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