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LEGISLATIVO

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Plenário 

O Plenário da Câmara dos Deputados pautou para esta semana a seguinte 
proposição legislativa: 

Máscaras. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em turno único, o 
Projeto de Lei n.° 1.562/2020 que trata da obrigatoriedade do uso de máscaras 
de proteção para circulação em locais públicos, as penas previstas, uso das forças 
de segurança públicas, medidas administrativas e o cometimento de infração 
da ordem econômica, durante as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde público de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019.

   Saiba mais 

 

EXECUTIVO

Plenário

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

Cadastro de Empresas. O Plenário do Senado Federal discutirá, em turno único, 
o Projeto de Lei n.° 675/2020 que suspende retroativamente e impede novas 
inscrições nos cadastros de empresas de análises e informações para decisões 
de crédito enquanto vigente a calamidade pública decorrente da pandemia  
da Covid-19.

   Saiba mais 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=E43F5AB763D613C7C8F605EF392F56A5.proposicoesWebExterno2?codteor=1873386&filename=PL+1562/2020
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8104783&ts=1589221501305&disposition=inline
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Crédito. O Plenário do Senado Federal discutirá, em turno único, o Projeto de Lei 
n.° 1.166/2020 que estabelece teto de 20% ao ano para todas as modalidades de 
crédito ofertadas por meio de cartões de crédito e cheque especial para todas as 
dívidas contraídas entre os meses de março de 2020 e julho de 2021.

   Saiba mais 

Novos Projetos de Lei

Abaixo destacamos as novas propostas legislativas protocoladas no Senado 
Federal que interessam ao ambiente empresarial.

SENADO FEDERAL

Reserva  
Legal

O Projeto de Lei n.° 2.374/2020 altera a Lei n.° 12.651/2012 (dispõe sobre a 
proteção da vegetação nativa) para prever a compensação em dobro de déficit 
de Reserva Legal.

 Saiba mais

Recuperação  
Judicial 

O Projeto de Lei n.° 2.409/2020 dispõe sobre obrigações regidas pela Lei que 
regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência, no período da pandemia do 
Coronavírus (Covid-19). 

 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.° 33/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para aprimorar 
os Planos Básicos de Radiodifusão.

 Prazo final: 13/05/2020   |     Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8080343&ts=1588257516118&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8104078&ts=1588787282900&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8104842&ts=1588940082608&disposition=inline
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
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Consulta Pública n.° 36/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para aprimorar 
proposta de bases de dados a serem divulgadas na vigência do Plano de Dados 
Abertos da Anatel que vigorará de novembro de 2020 a outubro de 2022.

 Prazo final: 25/05/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública n.° 37/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para aprimorar 
proposta de Regulamento de Numeração de Serviços de Telecomunicações, 
constante do item 25 da Agenda Regulatória 2019-2020.

 Prazo final: 22/06/2020   |     Saiba mais 

 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 
33/2020

Aprimorar os Planos Básicos de Radiodifusão. 13 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, visan-
do minimizar vulnerabilidades por meio de atualiza-
ções de software/firmware ou por meio de recomen-
dações em configurações e em seus mecanismos de 
gerenciamento.

17 de maio de 2020

Consulta Pública 
36/2020

Aprimorar proposta de bases de dados a serem di-
vulgadas 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 
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

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


5   |      www.cesconbarrieu.com.br

ANEEL2

Consulta Pública 
13/2020

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

11 de maio de 2020

Consulta Pública 
30/2020

Aprimorar a Análise de Impacto Regulatório que  
trata da avaliação e aprimoramento da regulamenta-
ção 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 
agentes econômicos e aos demais interessados a pos-
sibilidade de encaminhamento de opiniões e suges-
tões; identificar, da forma mais ampla possível, todos 
os aspectos relevantes à matéria objeto da audiência 
pública; e dar publicidade, transparência e legitimida-
de 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 termi-
nais 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 verde 
e as obrigações quanto ao controle de qualidade a se-
rem 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

2  Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
3  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (“ANP”).
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 re-
ceitas 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 Re-
gulatório – AIR e de Avaliação de Resultado Regu-
latório – ARR pela Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários – ANTAQ.

22 de maio de 2020

ANTT6

Audiência Pública 
03/2020

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 Na-
cional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de 
Cargas – PNPM – TRC.

16 de maio de 2020

ANVISA7

Consulta Pública 
792/2020

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

22 de maio de 2020

Consulta Pública 
778/2020

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

02 de junho de 2020

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 classifi-
cação dos produtos Saneantes, de acordo com o risco 
potencial à saúde.

19 de junho 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 
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 in-
ternacional pelo MAPA ou para fins de aplicação de 
medidas fitossanitárias prescritas pelo MAPA.

16 de junho de 2020

Consulta Pública  
(Portaria n.º 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 regu-
lamentados, de acordo com os requisitos fitossanitá-
rios estabelecidos.

26 de junho de 2020

RECEITA FEDERAL

Consulta Pública 
02/2020

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

27 de maio de 2020

SECEX9

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.° 29/2020)

Aprimorar a minuta de Portaria SECEX que trata da 
fase facultativa de pré-pleito no âmbito de investiga-
ções originais, revisões e demais procedimentos de de-
fesa 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

8  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”).
9  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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