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Comissão de Assuntos Econômicos (“CAE”)
A CAE realiza em 12 de março, às 10 horas, reunião deliberativa em que
foram pautados, entre outros, os seguintes projetos:
Isenção Fiscal. Incentivo à Inovação. O Projeto de Lei do Senado
nº 315/2017 altera a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para (i)
vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas
relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico, e (ii)
modificar a natureza e as fontes de receitas do FNDCT. O relator do projeto
é o senador Omar Aziz (PSD-AM). Leia aqui o inteiro teor da proposta.
Nova Proposta

Exclusividade em Cartões de Crédito. O Projeto de Lei do Senado
nº 272/2018 impede que a instituição emissora ou credenciadora de cartão
de crédito exija exclusividade quanto à antecipação de recebíveis ou
estabeleça trava bancária em valor superior ao necessário para a garantia
das operações que realiza. O relator do projeto é o senador Fernando
Bezerra Coelho (MDB-PE). Leia aqui o inteiro teor da proposta.
Nova Proposta
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Comissão de Assuntos Sociais (“CAS”)
A CAS realiza em 13 de março, às 9 horas, reunião
deliberativa em que foi pautado, entre outros, o
seguinte projeto:
Profissional de Marketing. O Projeto de Lei
da Câmara nº 103/2017 estabelece requisitos,
atribuições, deveres e direitos relacionados
às atividades do profissional de mercadologia
("marketing"). O relator do projeto é o senador Eduardo
Gomes (MDB-TO). Leia aqui o inteiro teor da proposta.

Programas de Integridade. Partidos Políticos. O
Projeto de Lei do Senado nº 429/2017 altera a Lei
dos Partidos Políticos a fim de aplicar aos partidos
políticos as normas sobre programa de integridade.
O relator do projeto é o senador Randolfe Rodrigues
(REDE-AP). Leia aqui o inteiro teor da proposta.

Nova Proposta

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

Licitações. Alienação Onerosa de Imóveis. O Projeto de
Lei do Senado nº 582/2015 altera a Lei de Licitações
para facultar o oferecimento de preferência aos
ocupantes na alienação onerosa de imóveis retomados
por instituição financeira oficial. O relator do projeto é
o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG). Leia aqui o
inteiro teor da proposta.

A CCJ realiza em 13 de março, às 10 horas, reunião
deliberativa em que foram pautados, entre outros, os
seguintes projetos:
Abaixo destacamos as novas propostas legislativas protocoladas no Congresso Nacional na semana passada e
que interessam ao ambiente empresarial.
NOVOS PROJETOS DE LEI
Câmara dos Deputados
Barragens. Proibição

O Projeto de Lei nº 1.082/2019 altera a Política Nacional de Segurança de Barragens
para proibir a construção de barragens de rejeito de mineração com a utilização do
método de alteamento a montante e obrigar à desativação e à descaracterização das
existentes. Leia aqui o avulso da matéria.

Barragens. Sistema de Alerta

O Projeto de Lei nº 1.083/2019 altera a Política Nacional de Segurança de Barragens
para tratar da instalação de sistema de alerta. Leia aqui o avulso da matéria.

Barragens. Disque-Denúncia

O Projeto de Lei nº 1.130/2019 altera a Política Nacional de Segurança de Barragens
para obrigar o órgão fiscalizador a instalar e manter serviço de disque-denúncia e para
corresponsabilizar a alta direção de empreendimentos minerários pela segurança de
barragens de rejeito. Leia aqui o avulso da matéria.

Faixa de Fronteira

O Projeto de Lei nº 1.144/2019 altera a Lei da Faixa de Fronteira para estabelecer novas
marcações territoriais. Leia aqui o avulso da matéria.

Anúncios Publicitários

O Projeto de Lei nº 1.184/2019 trata das despesas de peças e anúncios publicitários dos
órgãos e entidades dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como as concessionárias
de serviço público. Leia aqui o avulso da matéria.

Licitações

O Projeto de Lei nº 1.215/2019 altera a Lei de Licitações para atualizar os limites
aplicáveis às modalidades de licitação e os percentuais aplicados para caracterizar
dispensa de licitação. Leia aqui o avulso da matéria.

Sistema de Consórcio

O Projeto de Lei nº 1.270/2019 altera a Lei dos Consórcios para prever que direitos
e obrigações podem ser transferidos a terceiros quando não houver manifestação da
administradora. Leia aqui o avulso da matéria.

Senado Federal
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Avaliação de Incentivos Tributários

O Projeto de Lei Complementar nº 41/2019 altera a Lei de Responsabilidade Fiscal
para estabelecer critérios objetivos, metas de desempenho e procedimentos para a
concessão, alteração e avaliação periódica dos impactos econômico-sociais de incentivo
ou benefício de natureza tributária, financeira, creditícia ou patrimonial para pessoas
jurídicas do qual decorra diminuição de receita ou aumento de despesa. Leia aqui o
avulso da matéria.

Cobrança de Dívidas. Consumidores

O Projeto de Lei nº 1.272/2019 estabelece critérios de transparência para a cobrança de
dívidas dos consumidores. Leia aqui o avulso da matéria.
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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 Telecomunicações (“ANATEL”)
Audiência Pública nº 3/2019 – A ANATEL realiza audiência pública para debater a proposta de Regulamento de Fiscalização Regulatória.
As contribuições poderão ser enviadas até 20 de
março de 2019. Leia aqui maiores informações da
audiência pública.
Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”)
Audiência Pública nº 7/2019 – A ANEEL realiza
audiência pública para debater a minuta do edital e
respectivos anexos do Leilão nº 1/2019, denominado
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades
Conectadas de 2019, destinado à aquisição de energia
e potência elétrica de agente vendedor, por meio de
soluções de suprimento de quaisquer fontes, com
início de suprimento em 28 de junho de 2021.
As contribuições poderão ser enviadas até 29 de
março de 2019. Leia aqui maiores informações da
audiência pública.
Audiência Pública nº 8/2019 – A ANEEL realiza audiência pública para debater a proposta de revisão das
faixas de acionamento e dos adicionais das Bandeiras
Tarifárias, a vigorar de maio de 2019 a abril de 2020.
As contribuições poderão ser enviadas até 1º de abril
de 2019. Leia aqui maiores informações da audiência
pública.
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Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (“ANP”)
Consulta e Audiência Pública nº 6/2019 – A ANP realiza consulta e audiência pública para debater resolução que revisará a Resolução ANP nº 22/2014 que estabelece critérios para obtenção do registro de graxas
e óleos lubrificantes a serem comercializados no território nacional, responsabilidades e obrigações dos
detentores de registro, produtores e importadores de
lubrificantes, bem como as vedações a esses agentes
e aos distribuidores e revendedores.
As contribuições poderão ser enviadas até 31 de
março de 2019. Já a audiência pública será realizada
em 26 de abril de 2019. Leia aqui maiores informações
da consulta e audiência pública.
Consulta e Audiência Pública nº 7/2019 – A ANP realiza
consulta e audiência pública para debater a proposta
de Resolução ANP que trata da individualização
das metas compulsórias anuais de redução de
emissões de gases causadores do efeito estufa para
comercialização de combustíveis.
As contribuições poderão ser enviadas até 31 de
março de 2019. Já a audiência pública será realizada
em 16 de abril de 2019. Leia aqui maiores informações
da consulta e audiência pública.
Consulta e Audiência Pública nº 8/2019 – A ANP realiza
consulta e audiência pública para debater o edital de
Chamada Pública para a contratação de Capacidade
de Transporte de Gás Natural referente ao Gasoduto
Bolívia-Brasil (Rede de Transporte da Transportadora
Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.).
As contribuições poderão ser enviadas até 31 de
março de 2019. Já a audiência pública será realizada
em 10 de abril de 2019. Leia aqui maiores informações
da consulta e audiência pública.

Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”)

Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”)

Consulta Pública nº 74/2019 – A ANS realiza consulta
pública para debater os temas regulatórios escolhidos
como prioridade para a Agenda Regulatória no triênio
2019 – 2021.

Audiência Pública nº 1/2019 – A ANTT realiza audiência pública para debater a proposta de resolução que
estabelece procedimentos a serem observados pela
ANTT para o reequilíbrio econômico-financeiro dos
contratos de concessão de rodovias.

As contribuições poderão ser enviadas até 5 de abril
de 2019. Leia aqui maiores informações da consulta
pública.
Agência Nacional
(“ANTAQ”)

de

Transportes

Aquaviários

Audiência Pública nº 1/2019 – A ANTAQ realiza audiência pública para debater a proposta de alteração
da norma que disciplina a prestação de serviços de retirada de resíduos de embarcações em áreas e águas
sob jurisdição brasileira, especificamente quanto ao
estabelecimento de procedimentos simplificados para
as instalações de apoio ao transporte aquaviário.
As contribuições poderão ser enviadas até 18 de
março de 2019. Leia aqui maiores informações da
audiência pública.

As contribuições poderão ser enviadas até 12 de abril
de 2019. Leia aqui maiores informações da audiência
pública.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”)
Consulta Pública nº 613/2019 – A ANVISA realiza
consulta pública para debater a manutenção do
ingrediente ativo Glifosato em produtos agrotóxicos
no País e sobre as medidas decorrentes de sua
reavaliação toxicológica.
As contribuições poderão ser enviadas até 6 de junho
de 2019. 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
março e junho de 2019:
Consulta/Audiência
Pública

Tema da Consulta/Discussão

Prazo para
Contribuição

ANAC 1
Audiência Pública nº 1/2019

Debater proposta de resolução que regulamenta as informações
contábeis a serem apresentadas pelos administradores de aeroporto.

18 de março de 2019

ANATEL 2
Audiência Pública nº 3/2019

Debater a proposta de Regulamento de Fiscalização Regulatória.

20 de março de 2019

Consulta Pública nº 53/2018

Debater a proposta de Regulamento de Fiscalização Regulatória.

27 de março de 2019

ANEEL 3

Audiência Pública nº 7/2019

Debater a minuta do edital e respectivos anexos do Leilão nº 1/2019,
denominado Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades
Conectadas de 2019, destinado à aquisição de energia e potência
elétrica de agente vendedor, por meio de soluções de suprimento de
quaisquer fontes, com início de suprimento em 28 de junho de 2021.

Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”).
Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).
3
Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
1

2
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29 de março de 2019

Audiência Pública nº 8/2019

Debater a proposta de revisão das faixas de acionamento e dos
adicionais das Bandeiras Tarifárias, a vigorar de maio de 2019 a abril
de 2020.

1º de abril de 2019

Audiência Pública nº 5/2019

Debater a Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) da regulação
por incentivos do segmento de distribuição de energia elétrica,
avaliando o ambiente regulatório quanto à utilização de tecnologias
na melhoria do serviço, na eficiência energética e no desenvolvimento
do negócio.

26 de abril de 2019

ANP4

4

Consulta Pública nº 5/2019

Debater da nova versão do Anexo I do Edital da Oferta Permanente
em função da inclusão de blocos com risco exploratório e áreas com
acumulações marginais para outorga de contratos de concessão
para exploração ou reabilitação e produção de petróleo e gás natural
e alteração da área do Bloco PN-T-98.

Pendente de indicação.

Consulta Pública nº 4/2019

Debater a minuta de resolução que trata sobre a obrigatoriedade
de apresentação de dados de preços relativos à comercialização
de derivados de petróleo e biocombustíveis por produtores,
importadores e distribuidores.

14 de março de 2019

Audiência Pública nº 4/2019

Debater a minuta de resolução que trata sobre a obrigatoriedade
de apresentação de dados de preços relativos à comercialização
de derivados de petróleo e biocombustíveis por produtores,
importadores e distribuidores.

20 de março de 2019

Audiência Pública nº 5/2019

Debater da nova versão do Anexo I do Edital da Oferta Permanente
em função da inclusão de blocos com risco exploratório e áreas com
acumulações marginais para outorga de contratos de concessão
para exploração ou reabilitação e produção de petróleo e gás natural
e alteração da área do Bloco PN-T-98.

29 de março de 2019

Consulta Pública nº 6/2019

Debater resolução que revisará a Resolução ANP nº 22/2014
que estabelece critérios para obtenção do registro de graxas e
óleos lubrificantes a serem comercializados no território nacional,
responsabilidades e obrigações dos detentores de registro,
produtores e importadores de lubrificantes, bem como as vedações
a esses agentes e aos distribuidores e revendedores.

31 de março de 2019

Consulta Pública nº 7/2019

Debater a proposta de Resolução ANP que trata da individualização
das metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases
causadores do efeito estufa para comercialização de combustíveis.

31 de março de 2019

Consulta Pública nº 8/2019

Debater o edital de Chamada Pública para a contratação de
Capacidade de Transporte de Gás Natural referente ao Gasoduto
Bolívia-Brasil (Rede de Transporte da Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.).

31 de março de 2019

Audiência Pública nº 8/2019

Debater o edital de Chamada Pública para a contratação de
Capacidade de Transporte de Gás Natural referente ao Gasoduto
Bolívia-Brasil (Rede de Transporte da Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.).

10 de abril de 2019

Audiência Pública nº 7/2019

Debater a proposta de Resolução ANP que trata da individualização
das metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases
causadores do efeito estufa para comercialização de combustíveis.

16 de abril de 2019

Audiência Pública nº 6/2019

Debater resolução que revisará a Resolução ANP nº 22/2014
que estabelece critérios para obtenção do registro de graxas e
óleos lubrificantes a serem comercializados no território nacional,
responsabilidades e obrigações dos detentores de registro,
produtores e importadores de lubrificantes, bem como as vedações
a esses agentes e aos distribuidores e revendedores.

26 de abril de 2019

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”).
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ANS5
Consulta Pública nº 72/2019

Debater proposta de resolução normativa que trata sobre processo
regulatório, relativo à análise de impacto, avaliação de resultado, aos
meios de participação social e de tomada de decisão, no âmbito da
Agência Nacional de Saúde Suplementar.

19 de março de 2019

Consulta Pública nº 73/2019

Debater a proposta de modificação das regras que definem o limite
mínimo de patrimônio líquido ajustado que as operadoras devem
observar (capital regulatório), a qual visa implementar, de forma
gradual, modelo de capital baseado em riscos na saúde suplementar,
em substituição à margem de solvência.

5 de abril de 2019

Consulta Pública nº 74/2019

Debater os temas regulatórios escolhidos como prioridade para a
Agenda Regulatória no triênio 2019 – 2021.

5 de abril de 2019

ANTAQ6

Audiência Pública nº 1/2019

Debater a proposta de alteração da norma que disciplina a prestação
de serviços de retirada de resíduos de embarcações em áreas e águas
sob jurisdição brasileira, especificamente quanto ao estabelecimento
de procedimentos simplificados para as instalações de apoio ao
transporte aquaviário.

18 de março de 2019

ANTT7
Audiência Pública nº 1/2019

Debater a proposta de resolução que estabelece procedimentos
a serem observados pela ANTT para o reequilíbrio econômicofinanceiro dos contratos de concessão de rodovias.

12 de abril de 2019

ANVISA8
Consulta Pública nº 599/2018

Debater a proposta de resolução que trata do Regulamento Técnico
MERCOSUL, sobre a lista positiva de aditivos destinados à elaboração
de materiais plásticos e revestimentos poliméricos em contato com
alimentos.

1º de abril de 2019

Consulta Pública nº 613/2018

Debater a manutenção do ingrediente ativo Glifosato em produtos
agrotóxicos no País e sobre as medidas decorrentes de sua
reavaliação toxicológica.

6 de junho de 2019

BACEN9

Consulta Pública nº 70/2019

Debater a proposta de circular que trata da política, procedimentos e
controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil para prevenção da utilização
do sistema financeiro para a prática dos crimes de "lavagem" ou
ocultação de bens, direitos e valores.

18 de março de 2019

INPI10
Consulta Pública nº 1/2019

Debater a proposta de diretrizes de exame de pedidos de patente na
área da Biotecnologia.

6 de abril de 2019

MAPA11
Consulta Pública (Plano de
Dados Abertos)

Debater a priorização de bases de dados para a revisão do Plano de
Dados Abertos do ministério.

20 de março de 2019

Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”).
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”).
7
Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”).
8
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).
9
Banco Central do Brasil (“BACEN”).
10
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (“INPI”).
11
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”).
5
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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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