
A semana em Brasília

INFORMA

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

13 a 17 de janeiro 

LEGISLATIVO

Até 1º de fevereiro não há atividade nas comissões da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal em razão do recesso legislativo.

Novos Projetos de Lei

Abaixo destacamos as novas propostas legislativas protocoladas na 
Câmara dos Deputados que interessam ao ambiente empresarial.

NOVOS PROJETOS DE LEI

Câmara dos Deputados

Banco Central. 
Regimes de  
Resolução 

O Projeto de Lei Complementar n.º 281/2019 trata dos regimes de resolução das insti-
tuições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de 
Seguros Privados e pela Comissão de Valores Mobiliários. Leia aqui o avulso da matéria.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1851535&filename=PLP+281/2019
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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. Veja os 
detalhes das discussões atualmente em curso:

Agência Nacional de Águas (“ANA”)

Consulta Pública n.º 06/2019 – A ANA realiza consulta pública para debater  
a minuta de resolução que trata do enquadramento das despesas a ser obser-
vado pelas entidades delegatárias das funções de Agências de Água, no âmbito 
dos contratos de gestão.

Prazo final para contribuição: 29/01/2020.

Leia aqui maiores detalhes da consulta pública.

Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”)

Consulta Pública n.º 43/2019 – A ANEEL realiza consulta pública para aprimo-
rar a proposta de revisão do padrão de qualidade do serviço de geração de 
energia elétrica, prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas.

Prazo final para contribuição: 17/02/2020.

Leia aqui maiores detalhes da consulta pública.

Consulta Pública n.º 45/2019 – A ANEEL realiza consulta pública para estabe-
lecer os critérios operativos para redução ou limitação de geração de energia. 

Prazo final para contribuição: 17/02/2020. 

Leia aqui maiores detalhes da consulta pública.

http://audienciapublica.ana.gov.br/te_audiencia.php?id_audiencia=70
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=99v6hPB7&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=3390&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
https://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_auth=99v6hPB7&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=3392&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica
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Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”)

Consulta e Audiência Públicas n.º 26 /2019 – A ANP realiza consulta e audiência 
públicas para debater a proposta de revisão da Resolução ANP n.º 30/2014, 
que trata da Regulamentação do Plano de Avaliação de Descobertas (PAD).

Prazo final para contribuição: 24/02/2020.

Data da audiência pública: 17/03/2020.

Leia aqui maiores detalhes da  consulta pública.

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”)

Audiência Pública n.º 19/2019-ANTAQ – A ANTAQ realiza audiência pública para 
aprimorar a proposta de norma que estabelece os procedimentos e critérios 
para outorga de autorização, prestação de serviço de transporte de passagei-
ros e de serviço de transporte misto na navegação interior de percurso longitu-
dinal interestadual e internacional, ou em faixa de fronteira.

Prazo final para contribuição: 12/02/2020.

Leia aqui maiores detalhes da audiência pública.

Audiência Pública n.º 01/2020-ANTAQ – A ANTAQ realiza audiência pública 
para debater a proposta de norma que regulamenta as operações de trans-
bordo ship to ship e o subsequente transporte a granel de petróleo, seus deri-
vados, gás natural e biocombustíveis.

Prazo final para contribuição: 19/02/2020. 

Leia aqui maiores detalhes da audiência pública.

http://www.anp.gov.br/consultas-audiencias-publicas/concluidas/5573-consulta-audiencia-publicas-n26-2020
http://portal.antaq.gov.br/index.php/audiencia-publica-no-19-2019-antaq/
http://portal.antaq.gov.br/index.php/audiencia-publica-no-19-2019-antaq/
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Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (“MCTIC”)

Consulta Pública (Debêntures Incentivadas) – O MCTIC realiza consulta pública 
para debater a reformulação da política de debêntures de infraestrutura. 

Prazo final para contribuição: 07/02/2020. 

Leia aqui maiores detalhes da consulta pública.

Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”)

Consulta Pública n.º 17/2019 – A SUSEP realiza consulta pública para deba-
ter a minuta de Circular que estabelece procedimentos relativos ao processo 
de credenciamento de entidades registradoras e de homologação de sistemas  
de registro.

Prazo final para contribuição: 31/01/2020.

Leia aqui maiores detalhes da consulta pública.

Consulta Pública n.º 18/2019 – A SUSEP realiza consulta pública para debater  
a minuta de Circular que trata do conteúdo informacional dos registros obriga-
tórios das operações de seguro garantia.

Prazo final para contribuição: 31/01/2020.

Leia aqui maiores detalhes da consulta pública.

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 
05/2019

Debater minuta de Resolução que trata dos procedi-
mentos de fiscalização de uso de recursos hídricos e de 
segurança de barragens em corpos hídricos de domínio 
da União.

17 de janeiro de 2020

1  Agência Nacional de Águas (“ANA”).

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/sessaoPublica/sessao_publica/debenturesincentivadas.html
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-consulta-publica-susep-n-17-de-27-de-dezembro-de-2019-235934805
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-consulta-publica-susep-n-18-de-27-de-dezembro-de-2019-235935669
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Consulta Pública 
06/2019

Debater minuta de resolução que trata do enquadra-
mento das despesas a ser observado pelas entidades 
delegatárias das funções de Agências de Água, no âm-
bito dos contratos de gestão firmados.

29 de janeiro de 2020

ANAC2

Tomada de Subsídios 
28/2019

Revisão da Resolução n.º 338/2014, que regulamenta o 
procedimento de alocação de horários e chegadas e par-
tidas em aeroportos coordenados (slots) e dispõe sobre 
aeroportos de interesse.

17 de janeiro de 2020

ANEEL3

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 recontabiliza-
ção 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

ANP4

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

ANTAQ5

Audiência Pública 
15/2019

Debater proposta de alteração da Resolução Normativa 
n.º 05-ANTAQ, que estabelece critérios e procedimentos 
para a outorga de autorização à pessoa jurídica, consti-
tuída nos termos da legislação brasileira e com sede e 
administração no País, que tenha por objeto operar nas 
navegações de apoio marítimo, apoio portuário, cabota-
gem ou longo curso.

22 de janeiro de 2020

Audiência Pública 
19/2019

Aprimorar a proposta de norma que estabelece os proce-
dimentos e critérios para outorga de autorização, presta-
ção 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

2  Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”). 
3  Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
4  Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”).
5  Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”)
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Audiência Pública 
01/2020

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

19 de fevereiro de 2020

ANVISA6

Consulta Pública 
748/2019

Debater a aprovação do regulamento técnico sobre  
disposições para embalagens, revestimentos, utensí-
lios, 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 pes-
soal, 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

MCTIC7

Consulta Pública –  
Debêntures  

Incentivadas

Debater a reformulação da política de debêntures de  
infraestrutura.

07 de fevereiro de 2020

ME8

Consulta Pública 
10/2019

Debater a Norma Regulamentadora n.º 32 – Segurança 
e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.

16 de janeiro de 2020

Consulta Pública 
11/2019

Debater a Norma Regulamentadora n.º 29 – Norma  
Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho 
Portuário. 

16 de janeiro de 2020

SUSEP9

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 sistemas 
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

6  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
7  Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (“MCTIC”).
8  Ministério da Economia (“ME”).
9  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


