
INFORMA
RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

30 DE MARÇO A 3 DE ABRIL DE 2020

LEGISLATIVO 

2 | Novos projetos

EXECUTIVO

3 | Agência Nacional de 
Telecomunicações (“ANATEL”)

3 | Agência Nacional de Saúde 
Complementar (“ANS”)

4 | Prazos das principais discussões

A SEMANA EM BRASÍLIA 

Destacamos abaixo as movimentações do Legislativo e Executivo que podem 
impactar o setor privado. 
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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 
atividades. Assim que a situação se normalize, voltaremos a informar a agenda 
semanal das comissões.

Novos Projetos de Lei

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

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Empréstimo 
Consignado

O Projeto de Lei n.° 1.078/2020 suspende a cobrança de empréstimos consignados en-
quanto persistir à emergência de saúde pública de importância internacional em decor-
rência da Infecção Humana pelo coronavírus (Covid-19).

 Saiba mais

Tributos.  
Isenção

O Projeto de Lei n.° 1.115/2020 isenta de tributos federais os insumos, medicamentos, e 
equipamentos necessários à prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19).

 Saiba mais

Grandes  
Fortunas

O Projeto de Lei n.° 964/2020 regulamenta o disposto no artigo 153, VII, da Constituição 
Federal, para instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas.

 Saiba mais

SENADO FEDERAL

Grandes 
Fortunas

O Projeto de Lei Complementar n.° 50/2020 institui imposto sobre grandes fortunas e 
empréstimo compulsório, que financiará necessidades de proteção social decorrentes da 
Covid-19.

 Saiba mais

LGPD 

O Projeto de Lei n.° 1.027/2020 prorroga a data da entrada em vigor de dispositivos da 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – para 16 de fevereiro de 2022.

 Saiba mais 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870881&filename=PL+1078/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870978&filename=PL+1115/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870284&filename=PL+964/2020
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8078140&ts=1585582580352&disposition=inline
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CSLL

O Projeto de Lei n.° 911/2020 eleva para 50% a alíquota da Contribuição Social  
sobre o Lucro Líquido – CSLL em relação às pessoas jurídicas de seguros privados e de 
capitalização.

 Saiba mais

Congelamento 
de Preços

O Projeto de Lei n.° 881/2020 dispõe sobre o congelamento de preços de medicamen-
tos durante a vigência da Pandemia de Coronavírus.

 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.° 14/2020 – A ANATEL realiza consulta pública para apri-
morar a proposta de Ato estabelecendo os requisitos técnicos e operacionais 
para uso das faixas de frequências de 430 MHz a 440 MHz e de 1240 MHz a 
1300 MHz, por estações do Serviço Limitado Privado (SLP) para aplicações  
de radiolocalização.

 Prazo final: 06/05/2020   |     Saiba mais 

Agência Nacional de Saúde Complementar (“ANS”)

Consulta Pública n.° 77/2020 – A ANS realiza consulta pública para aprimorar a 
proposta de Resolução Normativa que disciplina os critérios para definição do 
capital regulatório das operadoras de planos de assistência à saúde, quanto à 
parcela de risco de crédito.

 Prazo final: 31/05/2020   |     Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8077083&ts=1585161293101&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8076804&ts=1585136067979&disposition=inline
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&PaginaAtual=2&Registros=10&cboAno=NULL 
http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-publicas


4   |      www.cesconbarrieu.com.br

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

ANATEL1

Consulta Pública 
16/2020

Proposta de ato contendo o procedimento operacional 
para designação de organismo de certificação de produ-
tos para telecomunicações.

31 de março de 2020

Consulta Pública 
17/2020

Proposta de ato contendo o operacional para reconhe-
cimento de profissional como especialista 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 pro-
duto para telecomunicações.

31 de março de 2020

Consulta Pública 
9/2020

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

2 de abril de 2020

Consulta Pública 
29/2020

Aprimorar a proposta de Ato contendo o procedimento 
operacional para marcação da identificação da homolo-
gação Anatel em produtos para telecomunicações.

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 homo-
logação 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 cana-
lização e condições de uso de radiofrequências para os 
serviços de radiodifusão e seus ancilares.

19 de abril de 2020

1  Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).
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Consulta Pública 
19/2020

Aprimorar proposta de submissão à consulta pública 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 Celular quan-
do operando no intervalo de frequência FR1 (Frequency 
Range 1) definida pelo 3GPP (450 MHz a 6.000 MHz), 
objetivando incluir requisitos para avaliação de equipa-
mentos que operam com a tecnologia 5G NR.

2 de maio de 2020

Consulta Pública 
12/2020

Aprimorar a proposta de Consulta Pública para atua-
lização dos requisitos para avaliação da conformidade 
técnica de Estação Terminal de Acesso, quando operan-
do no intervalo de frequência FR1 (Frequency Range 1) 
definida pelo 3GPP (450 MHz a 6.000 MHz), objetivan-
do incluir requisitos para avaliação de equipamentos 
que operam com a tecnologia 5G NR.

2 de maio de 2020

Consulta Pública 
14/2020

Aprimorar a proposta de Ato estabelecendo os requisi-
tos técnicos e operacionais para uso das faixas de fre-
quências de 430 MHz a 440 MHz e de 1240 MHz a 1300 
MHz, por estações do Serviço Limitado Privado (SLP) 
para aplicações de radiolocalização.

6 de maio de 2020

Consulta Pública 
13/2020

Aprimorar a proposta de requisitos mínimos de segu-
rança cibernética para equipamentos terminais que se 
conectam à Internet e para equipamentos de infraestru-
tura de redes de telecomunicações, visando minimizar 
vulnerabilidades por meio de atualizações de software/
firmware ou por meio de recomendações em configura-
ções e em seus mecanismos de gerenciamento.

17 de maio de 2020

ANS2

Consulta Pública 
77/2020

Aprimorar a proposta de Resolução Normativa que dis-
ciplina os critérios para definição do capital regulatório 
das operadoras de planos de assistência à saúde, quan-
to à parcela de risco de crédito.

31 de maio de 2020

ANTAQ3

Audiência Pública 
04/2020

Aprimorar a proposta de norma que regulamenta as 
disposições contidas nos artigos 42-B e 42-C do Decre-
to nº 8.033/2013, sobre a antecipação de receitas das 
administrações dos portos.

22 de maio de 2020

2  Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”). 
3  Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”).
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Audiência Pública 
05/2020

Aprimorar a proposta de resolução normativa que dis-
põe sobre a realização de Análise de Impacto Regula-
tório – AIR e de Avaliação de Resultado Regulatório – 
ARR pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
– ANTAQ.

22 de maio de 2020

ANTT4

Audiência Pública 
1/2020

Aprimorar as Resoluções nº 2.309/2007 e 2.310/2007, 
que tratam da análise de transferência de concessão e/
ou controle em concessionárias de ferrovias e rodovias.

10 de abril de 2020

ANVISA5

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 aná-
lise 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 contaminantes 
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 classi-
ficação dos produtos Saneantes, de acordo com o risco 
potencial à saúde.

20 de abril de 2020

MAPA6

Portaria  
30/2020

Aprimorar a proposta de Instrução Normativa que es-
tabelece 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 fitos-
sanitárias prescritas pelo MAPA.

16 de junho de 2020

MME7

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

4  Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”).
5  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
6  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”).
7  Ministério de Minas e Energia (“MME”).
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SECEX8

Consulta Pública 
(Portaria n.° 12/2020)

Debater a minuta de Portaria que dispõe sobre o regime 
aduaneiro especial de drawback.

30 de março de 2020

Consulta Pública  
(Circular n.° 10/2020)

Aprimorar o Guia de Apoio ao Exportador Brasileiro  
Investigado em Processos Defesa Comercial no Exterior.

12 de abril de 2020

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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