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INFORMA
RELAÇÕES
GOVERNAMENTAIS

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

LEGISLATIVO

   Em razão da campanha eleitoral, não foram programadas atividades 
nas comissões e plenários da Câmara dos Deputados e Senado Federal 
esta semana. 

17 a 21 de setembro

www.cesconbarrieu.com.br

Para mais informações, 
entrar em contato com:

Luciano Inácio de Souza
D +55 61 3030 1952
luciano.souza@cesconbarrieu.com.br

A Semana em Brasília

  Seguem abaixo as novas proposições legislativas protocoladas no 
Congresso Nacional na semana passada e que são de interesse ao 
ambiente empresarial.

NOVOS PROJETOS DE LEI
Câmara dos Deputados

Fundo Naval

O Projeto de Lei nº 10.834/2018 altera a Lei nº 
10.893/2004 (Adicional ao Frete para a Renovação 
da Marinha Mercante - AFRMM e o Fundo da 
Marinha Mercante – FMM) para estabelecer novos 
percentuais de arrecadação ao Fundo Naval. Leia 
aqui o avulso da matéria.

Patrimônio Histórico
O Projeto de Lei nº 10.835/2018 altera a Lei Rouanet 
para incentivar a proteção e a preservação do 
patrimônio histórico brasileiro. Leia aqui o avulso da 
matéria. 

Educação Básica. 
Licenciamento Periódico

O Projeto de Lei nº 10.836/2018 altera a Lei nº 
9.394/1996 (Diretrizes e bases da educação nacional) 
para tratar do licenciamento periódico remunerado 
para qualificação dos profissionais da educação 
básica pública. Leia aqui o avulso da matéria.

Congresso Nacional

Fundos Patrimoniais

A Medida Provisória nº 851/2018 autoriza a 
administração pública a firmar instrumentos de 
parceria e termos de execução de programas, 
projetos e demais finalidades de interesse público 
com organizações gestoras de fundos patrimoniais. 
Leia aqui o avulso da matéria.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=90308DDCDE76D7B2FE30BCE665E36B5B.proposicoesWebExterno1?codteor=1684640&filename=PL+10834/2018  
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1684738&filename=PL+10835/2018   
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1684782&filename=PL+10836/2018    
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7870756&ts=1536948291690&disposition=inline&ts=1536948291690 
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EXECUTIVO

   Os Órgãos e Agências do Governo Federal conduzem 
consultas e audiências públicas em matérias de relevo 
para as atividades empresariais. Veja os detalhes das 
discussões que foram recentemente tornadas públicas:

Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”)

Audiência Pública nº 43/2018 – A ANEEL realiza au-
diência pública para debater minuta do edital e res-
pectivos anexos do Leilão nº 4/2018, destinado à con-
tratação de serviço público de transmissão de energia 
elétrica.

  As contribuições poderão ser enviadas até 8 de ou-
tubro de 2018. Leia aqui maiores informações da au-
diência pública. 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”)

Audiência Pública nº 12/2018 – A ANTT realiza audiên-
cia pública para debater a implementação das medidas 
administrativas, coercitivas e punitivas necessárias ao 
cumprimento da Política Nacional de Pisos Mínimos do 
Transporte Rodoviário de Cargas.

   As contribuições poderão ser enviadas até 10 de 
outubro de 2018. Leia aqui maiores informações da 
audiência pública. 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”)

Consulta Pública nº 546/2018 – A ANVISA realiza con-
sulta pública para debater proposta de resolução que 
trata das Boas Práticas de Farmacovigilância para de-

tentores de registro de medicamento de uso humano.

   As contribuições poderão ser enviadas até 12 de 
novembro de 2018. Leia aqui maiores informações da 
consulta pública. 

Ministério de Minas e Energia (“MME”)

Consulta Pública nº 56/2018 – O MME realiza consulta 
pública para debater minuta de normativo que esta-
belece diretrizes para o planejamento da transmissão 
de energia elétrica, desde a concepção dos estudos de 
planejamento até a realização dos leilões, bem como 
autorização de reforços e melhorias em instalações 
existentes.

   As contribuições poderão ser enviadas até 15 de 
outubro de 2018. Leia aqui maiores informações da 
consulta pública. 

Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”)

Consulta Pública nº 6/2018 – A SUSEP realiza consulta 
pública para debater minuta de resolução que altera 
as Resoluções CNSP nº 296/2013, que trata das regras 
e dos critérios para operação do seguro de garantia 
estendida, e nº 306/2014, que disciplina o pagamento 
de prêmios de seguros de garantia estendida e de 
seguros contratados junto a representantes de 
seguros.

   As contribuições poderão ser enviadas até 26 de 
setembro de 2018. Leia aqui maiores informações da 
consulta pública. 

   Veja abaixo quadro com os prazos das principais discussões e consultas públicas em andamento nos Órgãos e 
Agências do Governo Federal, em matérias de relevo para as atividades empresariais e que se encerram entre 
setembro e novembro de 2018:

Consulta/Audiência Pública Tema da Consulta/Discussão Prazo para Contribuição

ANATEL1

Consulta Pública nº 27/2018

Debater a proposta de alteração dos Planos Básicos de 
Distribuição de Canais de Retransmissão de TV (PBRTV), 
de Televisão Digital (PBTVD), de Radiodifusão Sonora em 
Frequência Modulada (PBFM), de Radiodifusão Sonora 
em Onda Média (PBOM) e do Plano de Referência para 
Distribuição de Canais do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária (PRRadCom).

3 de outubro de 2018

1 Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).

http://www.aneel.gov.br/audiencias-publicas?p_auth=OkeBbvdM&p_p_id=audienciaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_audienciaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_audienciaId=1281&_audienciaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_javax.portlet.action=visualizarAudiencia 
http://portal.antt.gov.br/html/objects/_downloadblob.php?cod_blob=23471    
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/382926     
http://www.mme.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_consultaId=56&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fpublico%2FdadosConsultaPublica.jsp  
http://www.susep.gov.br/setores-susep/seger/copy_of_normas-em-consulta-publica/copy_of_edital-de-consulta-publica-no-5-2018
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ANEEL2

Audiência Pública nº 38/2018

Debater a proposta de regulamentação da cobertura 
tarifária de custos com o Encargo de Serviço de Sistema – 
ESS e com o Encargo de Energia de Reserva – EER, objeto 
do Submódulo 5.4 dos Procedimentos de Regulação 
Tarifária – PRORET.

22 de setembro de 2018

Audiência Pública nº 39/2018
Debater o aprimoramento da estrutura de capital utilizada 
na metodologia de precificação da receita teto dos leilões 
de transmissão.

24 de setembro de 2018

Consulta Pública nº 15/2018

Debater a Taxa Regulatória de Remuneração do Capital 
para os segmentos de distribuição, transmissão e geração 
(cotistas) conforme disposto em Relatório de Análise de 
Impacto Regulatório.

30 de setembro de 2018

Audiência Pública nº 43/2018
Debater minuta do edital e respectivos anexos do Leilão 
nº 4/2018, destinado à contratação de serviço público de 
transmissão de energia elétrica..

8 de outubro de 2018

ANP3

Audiência Pública nº 21/2018
Debater proposta de suspensão da obrigatoriedade de 
aditivação da gasolina prevista na Resolução ANP nº 
40/2013.

17 de setembro de 2018

Consulta Pública nº 20/2018

Debater minuta de resolução que trata da obrigatoriedade 
de apresentação de dados de preços relativos à 
comercialização de derivados de petróleo, gás natural e 
biocombustíveis.

18 de setembro de 2018

Audiência Pública nº 20/2018

Debater minuta de resolução que trata da obrigatoriedade 
de apresentação de dados de preços relativos à 
comercialização de derivados de petróleo, gás natural e 
biocombustíveis.

3 de outubro de 2018

ANTAQ4

Audiência Pública nº 11/2018
Debater o aprimoramento da proposta de norma que 
trata da padronização das Demonstrações Contábeis dos 
Arrendatários.

20 de setembro de 2018

Consulta Pública nº 11/2018
Debater o aprimoramento da proposta de norma que 
trata da padronização das Demonstrações Contábeis dos 
Arrendatários.

3 de outubro de 2018

Audiência Pública nº 10/2018

Debater minutas jurídicas e técnicas  necessárias 
à realização de certame licitatório referente ao 
arrendamento de terminal portuário dedicado à 
movimentação e armazenagem de contêineres, localizado 
no porto organizado de SUAPE, denominado SUA-05.

15 de outubro de 2018

ANTT5

Audiência Pública nº 12/2018

Debater a implementação das medidas administrativas, 
coercitivas e punitivas necessárias ao cumprimento 
da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte 
Rodoviário de Cargas.

10 de outubro de 2018

 2 Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
 3 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”). 
4 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”).
5 Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”).
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ANVISA6

Consulta Pública nº 551/2018
Debater a proposta de resolução que trata das Boas 
Práticas de Farmacovigilância para detentores de registro 
de medicamento de uso humano.

11 de novembro de 2018

Consulta Pública nº 552/2018

Debater a proposta de Proposta de Instrução Normativa 
que trata do Relatório Periódico de Avaliação de Benefício-
Risco (RPBR) a ser submetido à Anvisa pelos detentores 
de registro de medicamentos.

11 de novembro de 2018

Consulta Pública nº 546/2018
Debater proposta de resolução que trata das Boas 
Práticas de Farmacovigilância para detentores de registro 
de medicamento de uso humano.

12 de novembro de 2018

MAPA7 

Consulta Pública – Siste-mas 
Orgânicos de Produção

Debater minuta de instrução normativa que altera o 
regulamento técnico para os Sistemas Orgânicos de 
Produção, bem como as listas de substâncias e práticas 
permitidas para uso nos Sistemas Orgânicos de Produção.

22 de outubro de 2018

MCTIC8

Consulta Pública (Plano de Dados 
Abertos)

Debater o Plano de Dados Abertos (PDA) do período de 
2018-2019. 1º de outubro de 2018

MDIC9

Consulta Pública (Mercosul-
Singapura)

Debater o posicionamento em relação à negociação de 
acordo de livre comércio entre MERCOSUL e a República 
de Singapura.

22 de setembro de 2018

MME10

Consulta Pública nº 56/2018

Debater minuta de normativo que estabelece diretrizes 
para o planejamento da transmissão de energia elétrica, 
desde a concepção dos estudos de planejamento até a 
realização dos leilões, bem como autorização de reforços 
e melhorias em instalações existentes.

15 de outubro de 2018

MTrans11

Consulta Pública (Porto de Itaguaí) Debater a adaptação da poligonal da área do Porto 
Organizado de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro. 15 de outubro de 2018

SUSEP12

Consulta Pública nº 6/2018

Debater minuta de resolução que altera as Resoluções 
CNSP nº 296/2013, que trata das regras e critérios para 
operação do seguro de garantia estendida, e nº 306/2014, 
que disciplina o pagamento de prêmios de seguros de 
garantia estendida e de seguros contratados junto a 
representantes de seguros.

26 de setembro de 2018

 6Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
  7Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”).
  8Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (“MCTIC”).
 9Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (“MDIC”).
 10Ministério de Minas e Energia (“MME”).
  11Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (“MTrans”).
 12Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”).

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. 


