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A SEMANA EM BRASÍLIA 

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

SENADO FEDERAL

COMISSÕES

Comissão de Assuntos Econômicos (“CAE”)

A CAE realiza em 4 de fevereiro, às 10 horas, reunião deliberativa em que 
foram pautados, entre outros, os seguintes projetos:

Tarifas Mínimas. O Projeto de Lei do Senado nº 1.905/2019 altera a Lei de Tari-
fas de Energia Elétrica, a Lei Geral de Telecomunicações e a Lei de Saneamento 
Básico, para vedar a cobrança de um valor fixo em caso de consumo inferior a 
limites estipulados pela prestadora do serviço público. O relator do projeto é o 
senador Angelo Coronel (PSD-BA).

  Saiba mais 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (“CCJ”)

A CCJ realiza em 5 de fevereiro, às 10 horas, reunião deliberativa em que 
foram pautados, entre outros, os seguintes projetos:

Intimação Eletrônica. O Projeto de Lei do Senado nº 176/2018 altera o Código 
de Processo Civil para permitir que as intimações possam ser realizadas eletro-
nicamente por meio de aplicativo de mensagens multiplataforma. O relator do 
projeto é o senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL).

  Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7936376&ts=1580386012947&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7717361&ts=1574372451485&disposition=inline
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Telecomunicações. Rastreamento. O Projeto de Lei do Senado nº 456/2015 
estabelece que o juiz, a requerimento da autoridade policial ou do membro do 
Ministério Público, poderá determinar que as prestadoras de serviços de teleco-
municações forneçam, sob segredo de Justiça, dados que permitam o rastrea-
mento físico de terminais móveis (telefones celulares, trunking, por satélite etc.), 
para fins de investigação criminal, instrução processual penal ou execução penal. 
O relator do projeto é o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ). 

  Saiba mais 

 Comissão de Meio Ambiente (“CMA”)

A CMA realiza em 5 de fevereiro, às 14h30, reunião deliberativa em que 
foram pautados, entre outros, os seguintes projetos:

Barragens. O Projeto de Lei do nº 2.791/2019 altera a Política Nacional de Segu-
rança de Barragens (PNSB) e o Código de Minas para (i) modificar os objetivos, 
fundamentos, instrumentos e regime de fiscalização da Política Nacional de 
Segurança de Barragens (PNSB); (ii) ampliar os deveres do empreendedor e as 
informações mínimas que devem constar do Plano de Segurança de Barragem; 
(iii) proibir barragem de mineração pelo método a montante; (iv) definir que o 
dano potencial associado à barragem independe da sua probabilidade de ocor-
rência e será graduado de acordo com as perdas de vidas humanas e os impactos 
sociais, econômicos e ambientais; (v) definir zona de autossalvamento, onde per-
manecerão apenas os trabalhadores estritamente necessários e (vi) disciplinar o 
contrato de concessão para o direito de lavra e a responsabilidade do minerador. 
A relatora do projeto é a senadora Leila Barros (PSB-DF).

  Saiba mais 

Crimes Ambientais. Punibilidade. O Projeto de Lei nº 6.019/2019 altera a Lei de 
Crimes Ambientais para permitir a suspensão da prescrição e a extinção da puni-
bilidade na hipótese de o agente efetuar a comunicação voluntária do crime de 
poluição ao órgão ambiental competente, visando à reparação da área degra-
dada. O relator do projeto é o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP).

  Saiba mais 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3376335&ts=1572464747437&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7990528&ts=1580500645340&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8040009&ts=1580500615742&disposition=inline
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EXECUTIVO

O Poder Executivo, por intermédio de seus Órgãos e Agências, conduzem 
consultas e audiências públicas em importantes e diferentes temas das ativida-
des empresariais. Veja os detalhes das discussões atualmente em curso:

Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”)

Consulta Pública n.° 2/2020 – A ANEEL realiza consulta para aprimorar a pro-
posta de Edital do Leilão nº 5/2020, denominado “Leilão A-4, de 2020”, destinado 
à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração.

    Prazo para contribuição:  13/03/2020    |     Saiba mais 

 Secretaria de Comércio Exterior (“SISCOMEX”)

Consulta Pública (Portaria n.° 12/2020) – A SISCOMEX realiza consulta para 
debater a minuta de Portaria que dispõe sobre o regime aduaneiro especial  
de drawback.

    Prazo para contribuição: 30/03/2020    |     Saiba mais 

https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=bumZpvUb&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3398&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
http://www.siscomex.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/200130-Minuta-Drawback.pdf 


5   |      www.cesconbarrieu.com.br

Veja abaixo quadro com os prazos das principais discussões que se encer-
ram entre fevereiro e março de 2020: 

CONSULTA/ 
AUDIÊNCIA PÚBLICA ASSUNTO PRAZO PARA  

CONTRIBUIÇÃO

ANEEL1

Consulta Pública 
38/2019

Debater o aprimoramento da proposta de revisão 
da regulamentação da continuidade do forneci-
mento na distribuição de energia elétrica.

11 de março de 2020

Consulta Pública 
39/2019

Debater o aprimoramento do processo de reconta-
bilização do Mercado de Curto Prazo – MCP.

12 de fevereiro de 2020

Consulta Pública 
43/2019

Aprimorar a proposta de revisão do padrão de quali-
dade do serviço de geração de energia elétrica pres-
tado por concessionárias de usinas hidrelétricas.

17 de fevereiro de 2020

Consulta Pública 
45/2019

Estabelecer os critérios operativos para redução ou 
limitação de geração de energia. 

17 de fevereiro de 2020

Consulta Pública 
01/2020

Debater a proposta de alteração da prorrogação 
dos prazos para revisão cadastral dos benefícios 
tarifários.

16 de março de 2020

Consulta Pública 
02/2020

Aprimorar a proposta de Edital do Leilão nº 5/2020, 
denominado “Leilão A-4, de 2020”, destinado à 
compra de energia elétrica proveniente de novos 
empreendimentos de geração.

13 de março de 2020

ANP2

Consulta e Audiência 
Pública 26/2019

Debater a proposta de revisão da Resolução ANP 
nº 30/2014, que trata da Regulamentação do Plano 
de Avaliação de Descobertas (PAD).

24 de fevereiro de 2020

Consulta e Audiência 
Pública 01/2020

Debater a proposta de revisão da Portaria ANP  
n.° 251/2000, que trata da regulamentação do 
acesso não discriminatório, por terceiros interessa-
dos, aos terminais aquaviários, existentes ou a se-
rem construídos, para movimentação de petróleo, 
seus derivados e de biocombustíveis. 

16 de março de 2020

1  Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
2  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”).
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ANTAQ3

Audiência Pública 
19/2019

Aprimorar a proposta de norma que estabelece 
os procedimentos e critérios para outorga de au-
torização, prestação de serviço de transporte de 
passageiros e de serviço de transporte misto na 
navegação interior de percurso longitudinal inte-
restadual e internacional, ou em faixa de fronteira.

12 de fevereiro de 2020

Audiência Pública 
01/2020

Debater a proposta de norma que regulamenta as 
operações de transbordo ship to ship e o subse-
quente transporte a granel de petróleo, seus deri-
vados, gás natural e biocombustíveis.

19 de fevereiro de 2020

ANVISA4

Consulta Pública 
748/2019

Debater a aprovação do regulamento técnico sobre 
disposições para embalagens, revestimentos, uten-
sílios, tampas e equipamentos metálicos em conta-
to com alimentos.

03 de fevereiro de 2020

Consulta Pública 
749/2019

Debater a atualização da lista de substâncias de 
ação conservante permitidas para produtos de hi-
giene pessoal, cosméticos e perfumes.

10 de fevereiro de 2020

Consulta Pública 
750/2019

Debater gerenciamento sanitário de resíduos sóli-
dos e águas residuais em Portos e Aeroportos in-
ternacionais, embarcações e aeronaves internacio-
nais de carga e passageiros.

10 de fevereiro de 2019

CARF5

Consulta Pública  
(CARF)

Aperfeiçoar a minuta de Portaria que altera o regi-
mento Interno do órgão.

21 de fevereiro de 2020

MCTIC6

Consulta Pública –  
Debêntures  

Incentivadas

Debater a reformulação da política de debêntures 
de infraestrutura.

07 de fevereiro de 2020

SISCOMEX 7

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

3  Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”)
4  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
5  Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
6  Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (“MCTIC”).
7 Secretaria de Comércio Exterior (“SISCOMEX”).

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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