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LEGISLATIVO

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Plenário

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

Regimes Especiais de Drawback. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá 
a Medida Provisória n.° 1.079/2021, que dispõe sobre a prorrogação excepcio-
nal de prazos de isenção, redução a zero de alíquotas e suspensão de tributos 
em regimes especiais de drawback.

  Saiba mais 

Telecomunicações. Licenciamento Temporário. O Plenário da Câmara dos 
Deputados discutirá o Projeto de Lei n.° 8.518/2017, que altera a Lei Geral das 
Antenas (Lei n.° 13.116/2015) para disciplinar o licenciamento temporário para 
instalação de infraestruturas de telecomunicações em áreas urbanas.

  Saiba mais 

Aviação Civil. Transporte Aéreo. O Plenário da Câmara dos Deputados dis-
cutirá a Medida Provisória n.° 1.089/2021, que altera a Lei que dispõe sobre 
utilização e exploração dos aeroportos e facilidades à navegação aérea (Lei  
n.° 6.009/1973), o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.° 7.565/1986) e a Lei 
que cria a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (Lei n.° 11.182/2005) para 
dispor sobre o transporte aéreo e reformular a legislação de aviação civil.

  Saiba mais 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2125027&filename=MPV+1079/2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1594971
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node077w659brhc1vaovsaakcxop58574932.node0?codteor=2129793&filename=MPV+1089/2021
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SENADO FEDERAL 

Plenário 

O Plenário do Senado Federal pautou para esta semana, entre outras,  
a seguinte proposição legislativa:

Criptoativos. Negociação Eletrônica. O Plenário do Senado Federal discutirá  
o Projeto de Lei n.° 3.825/2019, que disciplina os serviços referentes a opera-
ções realizadas com criptoativos em plataformas eletrônicas de negociação.

  Saiba mais 

Correção dos débitos trabalhistas pelo IPCA-E 

A Comissão de Assuntos Sociais realiza reunião extraordinária, em 28 de abril, 
às 10h30min, para instruir o Projeto de Lei do Senado n.° 396/2018, que altera 
a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT para determinar que os débitos tra-
balhistas serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
Especial (IPCA-E).

  Saiba mais 

Dependência de fertilizantes pelo Brasil 

A Comissão de Relações Exteriores realiza reunião extraordinária, em 27 de 
abril, às 10 horas, para debater a redução da dependência de fertilizantes pelo 
Brasil e discutir principais desafios, restrições da produção doméstica e impor-
tação de insumos.

  Saiba mais 

‘Remineralizadores’ como alternativa de manejo e uso de solos

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realiza reunião extraordinária, 
em 28 de abril, às 08 horas, para debater a utilização de ‘remineralizadores’ 
como alternativa de manejo e uso de solos.

  Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7973487&ts=1650317951420&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=10688
https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=10677
https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=10683


4   |      www.cesconbarrieu.com.br

Comissão de Assuntos Econômicos (“CAE”)   

A CAE realiza em 27 de abril, às 09 horas, reunião deliberativa em que 
foram pautados, entre outros, os seguintes projetos:   

ICMS. Mesmo Contribuinte. O Projeto de Lei do Senado n.° 332/2018 altera a 
Lei Kandir (Lei Complementar n.° 87/1996) para vedar a incidência do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 
nos casos de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo 
contribuinte. O relator do projeto é o Senador Irajá (PSD/TO).

  Saiba mais 

ISSQN. Apoio à Arrecadação. O Projeto de Lei Complementar n.° 186/2019 
altera a Lei do ISSQN (Lei Complementar n.° 116/2003) para estabelecer em 
7,5% a alíquota máxima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) incidente sobre serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro e 
altera a Lei que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias 
e Creditícias (Lei n.° 4.595/1964) para incluir atribuição de apoio à arrecadação 
do referido imposto. O relator do projeto é o Senador Esperidião Amin (PP/SC).

  Saiba mais 

Participação nos Lucros. Tratamento Fiscal. O Projeto de Lei n.° 581/2019 altera 
a Lei de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa 
(Lei n.° 10.101/2000) para dar à participação dos trabalhadores nos lucros ou 
resultados das empresas o mesmo tratamento fiscal dado à distribuição de 
lucros ou dividendos aos sócios ou acionistas. O relator do projeto é o Senador 
Irajá (PSD/TO).

  Saiba mais 

Receita Bruta. Lucro Presumido. O Projeto de Lei n.° 6.214/2019 altera a Legisla-
ção Tributária Federal (Lei n.° 9.718/1998) para ampliar o limite de receita bruta 
total que possibilita pessoas jurídicas optarem pelo regime de lucro presumido 
para fins de tributação. O relator do projeto é o Senador Jorginho Mello (PL/SC).

  Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7754869
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7989359
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7913614
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8049536
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Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa  
do Consumidor (“CTFC”) 

A CTFC realiza em 26 de abril, às 14h30min, reunião deliberativa em que 
foram pautados, entre outros, os seguintes projetos:

Título Executivo Extrajudicial. CDC. O Projeto de Lei do Senado n.° 68/2013 
altera o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n.° 8.078/1990) para atri-
buir a natureza de título executivo extrajudicial ao acordo celebrado perante 
órgãos de defesa do consumidor. O relator do projeto é o senador Rodrigo 
Cunha (PSDB/AL).

  Saiba mais 

CAMEX. Custo Econômico. O Projeto de Lei do Senado n.° 134/2016 altera a Lei 
do Fundo de Garantia à Exportação – FGE (Lei n.° 9.818/1999) para obrigar a 
CAMEX a publicar o custo econômico estimado na concessão de seguro de cré-
dito à exportação, por operação de crédito, em sítio público, e disponibilizar, ao 
Tribunal de Contas da União (TCU), a metodologia de cálculo e os parâmetros 
utilizados. O relator do projeto é o Senador Paulo Rocha (PT/PA).

  Saiba mais 

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 

Processamento 
de Dados. Serviço 

Federal.

O Projeto de Decreto Legislativo n.° 95/2022 susta portaria que autoriza o Ser-
viço Federal de Processamento de Dados a disponibilizar acesso, para terceiros, 
de dados e informações. 

 Saiba mais

Receita Federal. 
Compartilhamento 

 de Dados. 

O Projeto de Decreto Legislativo n.° 90/2022 susta portarias que dispõem sobre  
o compartilhamento de dados da Receita Federal do Brasil com terceiros. 

 Saiba mais

Agência Reguladora. 
Diretoria Colegiada. 

O Projeto de Lei n.° 991/2022 trata do mandato dos membros da Diretoria  
Colegiada das Agências Reguladoras. 

 Saiba mais

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3648405
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4786375
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2159813&filename=PDL+95/2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2159005&filename=PDL+90/2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2160172&filename=PL+991/2022
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Preço do Gás. 
Oligopólio e Cartel. 

O Projeto de Lei n.° 897/2022 permite o enchimento fracionado de botijões de gás 
de cozinha no Brasil, quebra o oligopólio e a cartelização do setor e estabelece o 
livre mercado, que favorecerá a redução dos preços do gás de cozinha, favorecen-
do o povo brasileiro. 

 Saiba mais

Energia Renovável. 
Produtores Rurais. 

O Projeto de Lei n.° 971/2022 institui a Política Nacional de Incentivo à Geração  
de Energia Renovável por Produtores Rurais. 

 Saiba mais

Fertilizantes. 
Pesquisa de  

Minerais.

O Projeto de Lei n.° 948/2022 altera o Código de Mineração (Decreto-Lei  
n.° 227/1967) para reduzir o pagamento da taxa anual, paga por hectare, associada 
às autorizações de pesquisa de minerais empregados como matéria-prima para 
fabricação de fertilizantes. 

 Saiba mais

Medidas Executivas 
Atípicas.

O Projeto de Lei n.° 946/2022 acrescenta o parágrafo 2º ao art. 139 do Código de 
Processo Civil (Lei n.° 13.105/2015) para dispor sobre as medidas executivas atípicas. 

 Saiba mais

CFEM. Ferro. 

O Projeto de Lei n.° 975/2022 destina parcelas das arrecadações de royalties e par-
ticipação especial devidos pela produção de petróleo e de gás natural e da Com-
pensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) para o Fundo 
Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap) e altera  
a alíquota da CFEM do ferro. 

 Saiba mais

SENADO FEDERAL 

ICMS. Energia 
Elétrica. 

O Projeto de Resolução do Senado n.° 13/2022 estabelece a alíquota máxima para 
cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) incidente nas operações internas com energia elétrica ou 
prestação de serviços de comunicação. 

 Saiba mais 

  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2159811&filename=PL+987/2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2159440&filename=PL+971/2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2159019&filename=PL+948/2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2158954&filename=PL+946/2022
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2159641&filename=PL+975/2022
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9134681&ts=1650892628788&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 na:  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”) 

Edital de Chamamento Público 08/2022 – A ANVISA realiza edital de chama-
mento público para coletar dados e informações da sociedade para a identifi-
cação de problemas para fomentar e dar maior robustez à etapa de Análise de 
Impacto Regulatório, no processo de revisão da RDC n.° 81/2008 (Regulamento 
Técnico de Bens e Produtos Importados para fins de Vigilância Sanitária).

  Prazo de contribuição: 09/06/2022.  |     Saiba mais 

Veja abaixo quadro com os prazos das principais discussões que se encer-
ram entre abril e agosto de 2022: 

CONSULTA/ 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

ASSUNTO
PRAZO PARA  

CONTRIBUIÇÃO

ANAC1

Consulta Pública 
05/2022

Debater proposta de resolução que estabelece os critérios 
específicos para operações de aplicação de agrotóxicos 
e afins, adjuvantes, fertilizantes, inoculantes, corretivos 
e sementes com aeronaves remotamente pilotadas (Re-
motely Piloted Aircraft – RPA) Classe 2, e de portaria que 
estabelece os meios aceitáveis para o seu cumprimento.

27 de abril de 2022

Consulta Pública 
06/2022

Debater proposta de emenda ao RBAC n.° 135, intitulado 
“Operações de transporte aéreo público com aviões com 
configuração máxima certificada de assentos para passa-
geiros de até 19 assentos e capacidade máxima de carga 
paga de até 3.400 kg (7.500 lb), ou helicópteros”.

28 de abril de 2022

1  Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”).

http://antigo.anvisa.gov.br/editais-de-chamamento#/visualizar/481282
https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/consultas/2022/05/cp-05-2022-aviso.pdf
https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/consultas/2022/05/cp-05-2022-aviso.pdf
https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/consultas/2022/06/cp-06-2022-aviso.pdf
https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/consultas/2022/06/cp-06-2022-aviso.pdf
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Consulta Pública 
07/2022

Debater proposta de emenda ao RBAC n.° 153, intitulado 
“Aeródromos - operação, manutenção e resposta à emer-
gência”, de edição e revisão de Instruções Suplementares 
(IS) relacionadas e de edição de portaria que disciplina a 
definição de tipo de uso para aeródromos de uso privati-
vo e de uso público.

26 de maio de 2022

ANATEL2

Consulta Pública 
09/2022

Debater atualização dos requisitos técnicos de seguran-
ça elétrica para avaliação da conformidade de produtos 
para telecomunicações.

23 de maio de 2022

ANM3

Consulta Pública 
02/2022

Obter contribuições acerca da minuta de Resolução do 
tema “Adequação dos regulamentos técnicos de água 
mineral para recepcionar novas tecnologias e simplificar 
procedimentos”, constante no Eixo Temático 5 da Agenda 
Regulatória ANM 2020/2021, cujo projeto encontra-se 
em curso e será realocado na Agenda Prioritária ANM 
2022-2023.

03 de junho de 2022

ANP4

Consulta Pública 
06/2022

Debater o aprimoramento da comunicação de inciden-
tes quanto à forma e ao conteúdo dos dados informados 
para possibilitar a análise do desempenho da indústria, 
bem como a redução da carga administrativa para envio 
e análise das informações de incidentes.

29 de abril de 2022

Audiência Pública 
06/2022

Debater o aprimoramento da comunicação de inciden-
tes quanto à forma e ao conteúdo dos dados informados 
para possibilitar a análise do desempenho da indústria, 
bem como a redução da carga administrativa para envio 
e análise das informações de incidentes.

29 de abril de 2022

Consulta Pública 
09/2022

Debater proposta de resolução que faculta a prorroga-
ção de prazos da fase de exploração dos contratos para 
exploração e produção de petróleo e gás natural em  
consonância com a Resolução CNPE n.° 12/2021.

03 de maio de 2022

Consulta Pública 
08/2022

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta 
de resolução que altera as Resoluções ANP n.° 9/2007, 
n.° 19/2015 e n.° 828/2020, para incluir as obrigações 
quanto ao controle de qualidade correspondentes à ven-
da direta de etanol hidratado combustível.

13 de maio de 2022

2  Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).
3  Agência Nacional de Mineração (“ANM”).
4  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (“ANP”).

https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/consultas/2022/07/1-cp-07-2022-aviso.pdf
https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/consultas/2022/07/1-cp-07-2022-aviso.pdf
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2583&Tipo=1&Opcao=andamento
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2583&Tipo=1&Opcao=andamento
https://www.gov.br/anm/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/02-2022
https://www.gov.br/anm/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/02-2022
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/consulta-e-audiencia-publicas-6-2022
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/consulta-e-audiencia-publicas-6-2022
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/consulta-e-audiencia-publicas-6-2022
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/consulta-e-audiencia-publicas-6-2022
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/aviso-de-consulta-e-audiencia-publica-no-9-2022
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/aviso-de-consulta-e-audiencia-publica-no-9-2022
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/consulta-e-audiencia-publicas-no-8-2022
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/consulta-e-audiencia-publicas-no-8-2022
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Audiência Pública 
08/2022

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta 
de resolução que altera as Resoluções ANP n.° 9/2007, 
n.° 19/2015 e n.° 828/2020, para incluir as obrigações 
quanto ao controle de qualidade correspondentes à ven-
da direta de etanol hidratado combustível.

13 de maio de 2022

Audiência Pública 
09/2022

Debater proposta de resolução que faculta a prorroga-
ção de prazos da fase de exploração dos contratos para 
exploração e produção de petróleo e gás natural em con-
sonância com a Resolução CNPE n.° 12/2021.

16 de maio de 2022

ANTT5

Audiência Pública 
02/2022

Colher subsídios e informações adicionais para o apri-
moramento da proposta de regulamentação para consti-
tuição e funcionamento de ambiente regulatório experi-
mental (Sandbox Regulatório).

06 de maio de 2022

Reunião  
Participativa 

01/2022

Discutir e receber manifestações acerca da elaboração 
de manual de procedimentos para o encerramento dos 
contratos de concessão de exploração de infraestrutura 
rodoviária.

06 de maio de 2022

Reunião  
Participativa 

02/2022

Discutir e receber manifestações acerca da segunda par-
te do regulamento de concessões rodoviárias e relatório 
final da audiência pública n.º 08/2021.

06 de maio de 2022

ANVISA6

Audiência Pública 
10/2022

Obter subsídios e informações adicionais sobre a propos-
ta de RDC que dispõe sobre os requisitos técnicos para 
a execução das atividades relacionadas aos Testes de 
Análises Clínicas (TAC) na prestação de Serviços de Apoio 
ao Diagnóstico e Terapêutico (SADT), objeto da Consulta 
Pública n.° 912/2020.

26 de abril de 2022

Tomada Pública  
de Subsídios 

0 6/2022
Debater sobre dispositivos eletrônicos para fumar. 11 de maio de 2022

Chamamento  
Público 17/2022

Receber informações sobre petições de registro de medi-
camentos submetidos por meio do procedimento simpli-
ficado, conforme RDC n.° 31/2014.

19 de maio de 2022

Consulta Dirigida 
11/2022

Debater Revisão da RDC n.° 81/2022, que traz o Regula-
mento Técnico de Bens e Produtos Importados para fins 
de Vigilância Sanitária.

09 de junho de 2022

5  Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”).
6  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/consulta-e-audiencia-publicas-no-8-2022
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/consulta-e-audiencia-publicas-no-8-2022
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/aviso-de-consulta-e-audiencia-publica-no-9-2022
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/aviso-de-consulta-e-audiencia-publica-no-9-2022
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=472
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=472
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=496
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=496
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=496
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=497
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=497
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=497
http://antigo.anvisa.gov.br/audiencias-publicas
http://antigo.anvisa.gov.br/audiencias-publicas
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/participacao-social/tomada-publica-de-subsidios/tomada-publica-de-subsidios-no-6-de-11-04-2021
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/participacao-social/tomada-publica-de-subsidios/tomada-publica-de-subsidios-no-6-de-11-04-2021
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/participacao-social/tomada-publica-de-subsidios/tomada-publica-de-subsidios-no-6-de-11-04-2021
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/participacao-social/consultas-dirigidas
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/participacao-social/consultas-dirigidas
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Chamamento  
Público 08/2022

Coletar dados e informações da sociedade para a iden-
tificação de problemas para fomentar e dar maior ro-
bustez à etapa de Análise de Impacto Regulatório, no 
processo de revisão da RDC n.° 81/2008 (Regulamen-
to Técnico de Bens e Produtos Importados para fins de  
Vigilância Sanitária).

09 de junho de 2022

MAPA7

Consulta Pública 
(Sistemas Orgânicos 

de Produção)

Debater proposta de revisão da Portaria n.° 52/2021, 
que estabelece o Regulamento Técnico para os Sistemas  
 Orgânicos de Produção e as listas de substâncias e práti-
cas para o uso nos Sistemas Orgânicos de Produção.

31 de abril de 2022

Consulta Pública 
(classificação da soja 

e seus produtos)

Debater projeto de Portaria que estabelece o Regula-
mento Técnico definindo o padrão oficial de classifica-
ção da soja e de seus subprodutos, considerando seus 
requisitos de identidade, qualidade, amostragem, modo 
de apresentação e marcação ou rotulagem, nos aspectos 
referentes à classificação do produto.

19 de maio de 2022

MME8

Consulta Pública 
124/2022

Apresentar a minuta de edital para qualificação de pro-
jetos para execução de poço transparente em reservató-
rio de baixa permeabilidade de petróleo e gás natural e 
obter contribuições para aprimoramento do documento.

29 de abril de 2022

7  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”).
8  Ministério de Minas e Energia (“MME”).

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.

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2022/consulta-publica-regulamento-tecnico-para-os-sistemas-organicos-de-producao-e-as-listas-de-substancias-e-praticas-para-o-uso-nos-sistemas-organicos-de-producao
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sda-n-533-de-17-de-fevereiro-de-2022-381395578
http://antigo.mme.gov.br/web/guest/servicos/consultas-publicas?p_p_id=consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet_view=detalharConsulta&resourcePrimKey=2207915&detalharConsulta=true&entryId=2207917
http://antigo.mme.gov.br/web/guest/servicos/consultas-publicas?p_p_id=consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet_view=detalharConsulta&resourcePrimKey=2207915&detalharConsulta=true&entryId=2207917
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