
INFORMA
RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

1º A 5 DE JUNHO DE 2020

LEGISLATIVO 

2 | Câmara dos Deputados

2 |  Plenário

2 | Novos projetos

A SEMANA EM BRASÍLIA 

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

EXECUTIVO

3 | Agência Nacional de Telecomunicações 
(“ANATEL”)

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

5 | Prazos das principais discussões



2   |      www.cesconbarrieu.com.br

LEGISLATIVO

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Plenário 

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

Medidas Trabalhistas. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em turno 
único, a Medida Provisória n.° 927/2019 que dispõe sobre as medidas trabalhistas 
para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo n.° 6/2020, e da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19). 

  Saiba mais 

Suporte a Empregos. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em turno 
único, a Medida Provisória n.° 944/2019 que institui o Programa Emergencial 
de Suporte a Empregos, destinado à realização de operações de crédito com 
empresários, sociedades empresárias e sociedades cooperativas, excetuadas 
as sociedades de crédito, com a finalidade de pagamento de folha salarial de 
seus empregados.

  Saiba mais 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141145
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141415
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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

Internet
O Projeto de Lei n.° 2.927/2020 institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade 
e Transparência na Internet.  

 Saiba mais

Setor de  
Eventos

O Projeto de Lei n.° 2.931/2020 dispõe sobre medidas de apoio financeiro  
às atividades empresariais dos setores hoteleiro e de eventos. 

 Saiba mais

Turismo e  
Produção Rural

O Projeto de Lei n.° 2.951/2020 acrescenta o art. 21-A à Lei n.° 11.771/2008, 
para incluir no rol de prestadores de serviços turísticos, os produtores rurais 
que exerçam, em caráter complementar, as atividades econômicas relacionadas  
à cadeia produtiva do turismo. 

 Saiba mais

Permuta  
Digital

O Projeto de Lei n.° 2.966/2020 institui normas sobre a permuta digital. 

 Saiba mais

SENADO FEDERAL

Empregados

O Projeto de Lei n.° 2.971/2020 acrescenta o parágrafo 3º ao art. 13 da Lei  
n.° 9.249/1995, para dispor sobre a dedução tributária pela pessoa jurídica do custeio 
de despesas com educação dos empregados. 

 Saiba mais

Assembleia  
de Credores

O Projeto de Lei n.° 2.867/2020 institui a assembleia geral de credores  
à distância.

 Saiba mais

Recuperação  
Judicial

O Projeto de Lei n.° 1.397/2020 institui medidas de caráter emergencial destinadas 
a prevenir a crise econômico-financeira de agentes econômicos; e altera, em caráter 
transitório, o regime jurídico da recuperação judicial, extrajudicial e da falência. 

 Saiba mais

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1897975&filename=PL+2927/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1898106&filename=PL+2931/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1898562&filename=PL+2951/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1898562&filename=PL+2951/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1898815&filename=PL+2966/2020
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8116057&ts=1590774635750&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8114932&ts=1590514849908&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8115576&ts=1590800151551&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.° 41/2020 – A ANATEL realiza consulta Pública para 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).

 Prazo final: 13/07/2020   |     Saiba mais 

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

Consulta Pública (Portaria n.° 102/2020) – O MAPA realiza consulta pública 
para 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) ativo(s) seja(m) obtido(s), exclusivamente, 
de matéria-prima vegetal.

 Prazo final: 24/08/2020   |     Saiba mais 

Consulta Pública (Portaria n.° 103/2020) – O MAPA realiza consulta pública 
para 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.

 Prazo final: 24/08/2020   |     Saiba mais 

https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/ListaConsultasContribuicoes.asp?Tipo=1&Opcao=andamento&SISQSmodulo=1442
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2020/consulta-publica-2013-instrucao-normativa-conjunta-de-fitoquimicos
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2020/consulta-publica-2013-instrucao-normativa-conjunta-de-microbiologicos
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Veja abaixo quadro com os prazos das principais discussões que se encerram 
entre junho e agosto de 2020: 

CONSULTA/ 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

ASSUNTO
PRAZO PARA  

CONTRIBUIÇÃO

ANATEL1

Consulta Pública 
 38/2020

Aprimorar proposta de coleta periódica de dados de 
Receita Operacional Líquida (ROL), Investimento e 
Tráfego referente ao Serviço de Comunicação Multimídia 
(SCM) e ao Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) das 
Prestadoras de Pequeno Porte (PPP).

25 de junho 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

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

ANEEL2

Consulta Pública 
 30/2020

Aprimorar a Análise de Impacto Regulatório que trata da 
avaliação e aprimoramento da regulamentação 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 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 de Energia Elétrica (“ANEEL”).
3  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 verde e 
as obrigações quanto ao controle de qualidade a serem 
atendidas pelos agentes econômicos que comercializem 
esse combustível no território nacional.

Suspensa

ANVISA4

Consulta Pública 
 778/2020

Aprimorar proposta de Instrução Normativa que 
estabelece os limites máximos tolerados de contaminantes 
em alimentos.

02 de junho de 2020

Consulta Pública 
 777/2020

Aprimorar proposta de Resolução de Diretoria Colegiada 
– RDC que dispõe sobre os limites máximos tolerados 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 
 812/2020

aprimorar a proposta de alteração da Resolução de 
Diretoria Colegiada (RDC) n.° 73/2016, que dispõe sobre 
mudanças pós-registro e cancelamento de registro 
de medicamentos com princípios ativos sintéticos e 
semissintéticos, no que se refere exclusivamente 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 
 776/2020

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

19 de junho 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 regulados 
pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária  
e Desenvolvimento (“MAPA”).

24 de agosto de 2020

4  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
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Consulta Pública 
814/2020

Aprimorar a proposta de ato normativo que regulamentará 
requisitos sanitários para óleos e gorduras vegetais 
regulados pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento (“MAPA”).

24 de agosto de 2020

INMETRO5

Consulta Pública 
10/2020

Aprimorar a proposta de revogação de medidas regula-
tórias de produtos pré-embalados de baixo impacto.

14 de junho de 2020

MAPA6

Portaria  
30/2020

Aprimorar a proposta 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 MAPA.

16 de junho de 2020

Consulta Pública  
(Portaria  

n.º 94/2020)

Aprimorar a proposta de Instrução Normativa que esta-
belece o Sistema Nacional de Certificação Fitossanitária 
de Origem – SINFITO, com a finalidade de controlar a 
certificação fitossanitária de artigos regulamentados, de 
acordo com os requisitos fitossanitários estabelecidos.

26 de junho de 2020

Consulta Pública  
(Portaria  

n.º 102/2020)

Aprimorar regulamento técnico que estabelece os pro-
cedimentos a serem adotados para efeito de registro de 
produto fitoquímico que se caracterize como agrotóxicos 
e afins, cujo(s) ingrediente(s) ativo(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

SECEX7

Consulta Pública 
(Circular  

n.° 29/2020)

Aprimorar a minuta de Portaria SECEX que trata da fase 
facultativa de pré-pleito no âmbito de investigações origi-
nais, revisões e demais procedimentos de defesa comer-
cial 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

5  Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (“IMETRO”). 
6  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”).
7  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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