
A semana em Brasília

INFORMA

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

20 a 24 de janeiro

LEGISLATIVO

Até 1º de fevereiro não há atividade na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal em razão do recesso legislativo.

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:
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Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”)

Consulta Pública n.° 01 /2020 – A ANEEL realiza consulta pública para debater 
a proposta de alteração da prorrogação dos prazos para revisão cadastral dos 
benefícios tarifários.

Prazo final para contribuição: 16/03/2020.

Leia aqui maiores detalhes da consulta pública.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”)

Consulta e Audiência Públicas n.º 01 /2020 – A ANP realiza consulta e audiên-
cia públicas para debater a proposta de revisão da Portaria ANP n.º 251/2000, 
que trata da regulamentação do acesso não discriminatório, por terceiros inte-
ressados, aos terminais aquaviários, existentes ou a serem construídos, para 
movimentação de petróleo, seus derivados e de biocombustíveis.

Prazo final para contribuição: 16/03/2020.

Data da audiência pública: 15/04/2020.

Leia aqui maiores detalhes da consulta pública.

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”)

Consulta Pública – O CARF realiza consulta pública para aperfeiçoar a minuta 
de portaria que altera o Regimento Interno do órgão.

Prazo final para contribuição: 21/02/2020.

Leia aqui maiores detalhes da consulta pública.

https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=qrWEHLRO&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=3397&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
http://www.anp.gov.br/consultas-audiencias-publicas/concluidas/5585-consulta-e-audiencia-publicas-n-1-2020
http://idg.carf.fazenda.gov.br/noticias/2020/carf-abre-consulta-publica-para-alteracoes-em-seu-regimento-interno
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Veja abaixo quadro com os prazos das principais discussões que se encer-
ram entre janeiro e março de 2020:

 
Consulta/ 

Audiência Pública Assunto Prazo para  
Contribuição

ANA1

Consulta Pública 
06/2019

Debater minuta de resolução que trata do enquadra-
mento das despesas a ser observado pelas entida-
des delegatárias das funções de Agências de Água no  
âmbito dos contratos de gestão firmados.

29 de janeiro de 2020

ANEEL2

Consulta Pública 
38/2019

Debater o aprimoramento da proposta de revisão da 
regulamentação da continuidade do fornecimento na 
distribuição de energia elétrica.

11 de março de 2020

Consulta Pública 
39/2019

Debater o aprimoramento do processo de recontabili-
zação do Mercado de Curto Prazo – MCP.

12 de fevereiro de 2020

Consulta Pública 
43/2019

Aprimorar a proposta de revisão do padrão de qualida-
de do serviço de geração de energia elétrica prestado 
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

ANP3

Consulta e Audiência 
Pública 26/2019

Debater a proposta de revisão da Resolução ANP  
n.º 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.º 251/2000, que trata da Regulamentação do aces-
so não discriminatório, por terceiros interessados, aos 
terminais aquaviários, existentes ou a serem construí-
dos, para movimentação de petróleo, seus derivados e 
de biocombustíveis.

16 de março de 2020

ANTAQ4

Audiência Pública 
19/2019

Aprimorar a proposta de norma que estabelece os pro-
cedimentos e critérios para outorga de autorização, 
prestação de serviço de transporte de passageiros e 
de serviço de transporte misto na navegação interior 
de percurso longitudinal interestadual e internacional, 
ou em faixa de fronteira.

12 de fevereiro de 2020

1  Agência Nacional de Águas (“ANA”).
2  Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
3  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”).
4  Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”)



4 |          www.cesconbarrieu.com.br

Audiência Pública 
01/2020

Debater a proposta de norma que regulamenta as 
operações de transbordo ship to ship e o subsequen-
te transporte a granel de petróleo, seus derivados,  
gás natural e biocombustíveis.

19 de fevereiro de 2020

ANVISA5

Consulta Pública 
748/2019

Debater a aprovação do regulamento técnico sobre 
disposições para embalagens, revestimentos, uten-
sílios, tampas e equipamentos metálicos em contato 
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 higiene  
pessoal, cosméticos e perfumes.

10 de fevereiro de 2020

Consulta Pública 
750/2019

Debater gerenciamento sanitário de resíduos sólidos 
e águas residuais em Portos e Aeroportos internacio-
nais, embarcações e aeronaves internacionais de carga 
e passageiros.

10 de fevereiro de 2019

CARF6

Consulta Pública 
(CARF)

Aperfeiçoar a minuta de Portaria que altera o  
Regimento Interno do órgão.

21 de fevereiro de 2020

MCTIC7

Consulta Pública – 
 Debêntures  
Incentivadas

Debater a reformulação da política de debêntures de 
infraestrutura.

07 de fevereiro de 2020

SUSEP8

Consulta Pública 
17/2019

Debater minuta de Circular Susep que estabelece pro-
cedimentos relativos ao processo de credenciamento 
de entidades registradoras e de homologação de siste-
mas de registro.

31 de janeiro de 2020

Consulta Pública 
18/2019

Debater minuta de Circular Susep que dispõe sobre 
o conteúdo informacional dos registros obrigatórios 
das operações de seguro garantia.

31 de janeiro de 2020

5  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
6  Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
7  Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (“MCTIC”).
8  Superintendência 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.'
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Para informações, entrar em contato com:

CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO ADVOGADOS
SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO | BELO HORIZONTE | BRASÍLIA | SALVADOR

www.cesconbarrieu.com.br

Luciano Inácio de Souza
D +55 61 3030 1952

luciano.souza@cesconbarrieu.com.br


