INFORMA

A semana em Brasília
22 a 26 de abril
Destacamos abaixo as movimentações do Legislativo
e Executivo que podem impactar o setor privado.

LEGISLATIVO
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Plenário
O Plenário da Câmara dos Deputados pautou para esta semana, entre
outras, as seguintes proposições legislativas:
Distribuidoras de Energia Elétrica. O Plenário da Câmara dos Deputados
discutirá, em turno único, a Medida Provisória nº 855/2018 que trata do
reconhecimento de direito a recursos associados às concessões de distribuição.
Leia aqui o inteiro teor da proposta.

Licitações. O Plenário da Câmara dos Deputados discutirá, em turno único, o
Projeto de Lei nº 1.292/1995 que institui normas para licitações e contratos da
administração pública. Leia aqui o inteiro teor da proposta.
Regulamentação da Atividade de Lobby. O Plenário da Câmara dos Deputados
discutirá, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.202/2007 que disciplina a
atividade de lobby e a atuação dos grupos de pressão ou de interesse no âmbito
dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Leia aqui o inteiro
teor da proposta.

Comissões
Comissão de Defesa do Consumidor (“CDC”)
Audiência Pública. Expansão dos Serviços de Telefonia. A CDC realiza em 23
de abril, às 14 horas, audiência pública para debater a política de expansão
do serviço de telefonia para os anos de 2019 e 2020, bem como as ações de
fiscalização entre demais assuntos de competência da Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL). Para a audiência, foi convidado o senhor Carlos
Manuel Baigorri (superintendente de Controle de Obrigações da Agência
Nacional de Telecomunicações).
A CDC realiza em 24 de abril, às 10 horas, reunião deliberativa em que foi
pautado, entre outros, o seguinte projeto:
Prescrição. Cobrança de Dívida. O Projeto de Lei nº 507/2019 altera o CDC para
estabelecer o início do prazo de prescrição relativo à cobrança de dívida do
consumidor. O relator do projeto é o deputado Capitão Wagner (PROS-CE). Leia
aqui o inteiro teor da proposta.
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (“CCJC”)
A CCJC realiza em 23 de abril, às 14h30min, reunião deliberativa em que
foram pautados, entre outros, os seguintes projetos:
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Reforma da Previdência. A Proposta de Emenda à Constituição nº 6/2019
modifica o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e
disposições transitórias. O relator do projeto é o deputado Delegado Marcelo
Freitas (PSL-MG). Leia aqui o inteiro teor da proposta.
Juizados Especiais Civis. Condomínio Residencial. O Projeto de Lei nº 8.728/2017
altera o Código de Processo Civil, para tratar sobre a competência dos juizados
especiais civis para o processamento e julgamento de causas de interesse de
condomínio residencial. A relatora deste projeto é a deputada Maria do Rosário
(PT-RS). Leia aqui o inteiro teor da proposta.
Prazo para Abertura e Encerramento de Empresas. O Projeto de Lei
Complementar nº 262/2016 altera o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte para disciplinar o prazo de abertura e encerramento
de empresas no País. O relator do projeto é o deputado Marcelo Aro (PHS-MG).
Leia aqui o inteiro teor da proposta.
Recuperação Judicial. Produtor Rural. O Projeto de Lei nº 6.279/2013 altera
a Lei de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial incluindo disposições
para que o produtor rural, no regime jurídico empresarial, possa requerer
recuperação judicial. O relator do projeto é o deputado Alceu Moreira (MDBRS). Leia aqui o inteiro teor da proposta.
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
(“CAPADR”)
Audiência Pública. Agenda Ministerial MAPA. A CAPADR realiza em 24 de abril,
às 10 horas, audiência pública para debater as prioridades da pasta para o
ano de 2019 e aspectos sobre a execução de políticas de responsabilidade do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Para a audiência,
foi convidada a senhora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (Ministra de Estado
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).
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Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
(“CDEICS”)
A CDEICS realiza em 24 de abril, às 10 horas, reunião deliberativa em que foi
pautado, entre outros, o seguinte projeto:
Sociedades de Controle Comum. O Projeto de Lei nº 8.886/2017 trata da alteração
dos valores correspondentes ao enquadramento das sociedades ou conjunto
de sociedades sob controle comum de grande porte. O relator do projeto é o
deputado Joaquim Passarinho (PSD-PA). Leia aqui o inteiro teor da proposta.
Comissão de Finanças e Tributação (“CFT”)
Audiência Pública. Reforma da Previdência. A CFT realiza em 24 de abril, às
10 horas, audiência pública para debater aspectos técnicos da Proposta de
Emenda à Constituição nº 6/2019 que modifica o sistema de previdência social,
estabelece regras de transição e disposições transitórias. Para a audiência,
foram convidados os senhores Leonardo Rolim (secretário de Previdência do
Ministério da Economia), Felipe Salto (diretor-executivo da Instituição Fiscal
Independente - IFI), Pedro Fernando Nery (consultor legislativo do Senado
Federal) e Kleber Cabral (presidente do SINDIFISCO).

SENADO FEDERAL
Comissões
Comissão de Infraestrutura (“CI”)
Audiência Pública. ANATEL. A CI realiza em 23 de abril, às 11 horas, audiência pública para debater o exercício das atribuições da direção da ANATEL e
seu desempenho, e apresentar avaliação das políticas públicas no âmbito de
suas competências. Para a audiência, foi convidado o senhor Leonardo Euler de
Morais (presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL).
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Audiência Pública. Transporte Ferroviário. A CI realiza em 25 de abril, às 14
horas, audiência pública para debater o Projeto de Lei do Senado nº 261/2018
que trata da (i) exploração indireta pela União do transporte ferroviário em
infraestruturas de propriedade privada entre portos brasileiros e fronteiras
nacionais, que transponham os limites de Estado ou Território, ou que se
conectem às ferrovias federais, (ii) atividades desempenhadas pelas
administrações ferroviárias privadas, (iii) autorregulação ferroviária, e (iv)
segurança do trânsito e do transporte ferroviário. Para a audiência, foram
convidados os senhores Alexandre Porto M. de Souza (superintendente de
Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas na Agência Nacional
de Transportes Terrestres - ANTT), Fernando Simões Paes (diretor-executivo
na Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários – ANTF), Jerônimo
Miranda Netto (presidente da Federação Interestadual de Trabalhadores
Ferroviários da CUT – FITF), Luiz Henrique Teixeira Baldez (presidente executivo
da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga – ANUT), a
senhora Danielle Crema (assessora especial do Ministério da Infraestrutura) e
representante do Ministério da Economia.
Comissão Mista da Medida Provisória nº 863/2018 – (“CMMPV 863/2018”)
Abertura do Capital Estrangeiro. A CMMPV realiza em 23 de abril, às 14h30min,
reunião deliberativa para apreciação do relatório do senador Roberto Rocha
(PSDB-MA) na Medida Provisória nº 863/2018, que altera o Código Brasileiro
de Aeronáutica para elevar a participação do capital estrangeiro com direito a
voto nas empresas de transporte aéreo.
Comissão De Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação E Informática (“CCT”)
Audiência Pública. Agenda Ministerial MCTIC. A CCT realiza em 24 de abril,
às 9 horas, audiência pública para debater as prioridades e diretrizes do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Para a
audiência, foi convidado o senhor Marcos Cesar Pontes (Ministro de Estado da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações).
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Comissão Mista da Medida Provisória nº 868/2018 – (“CMMPV 868/2018”)
Saneamento Básico. A CMMPV realiza em 24 de abril, às 14 horas, reunião
deliberativa para apreciação do relatório do senador Tasso Jereissati (PSDBCE) na Medida Provisória nº 868/2018, que (i) atualiza o marco legal do
saneamento básico, (ii) atribui à Agência Nacional de Águas competência para
editar normas de referência nacionais sobre o serviço de saneamento e (iii)
aprimora as condições estruturais do setor.
Comissão de Meio Ambiente (“CMA”)
A CMA realiza em 24 de abril, às 14 horas, reunião deliberativa em que foram
pautados, entre outros, os seguintes projetos:
Cosméticos. Micropartículas de Plástico. O Projeto de Lei do Senado nº 263/2018
altera a Lei de Vigilância Sanitária para (i) vedar o uso de micropartículas de
plástico na composição de produtos cosméticos, e (ii) proibir a fabricação,
importação, distribuição e a comercialização de sacolas plásticas para
acondicionamento e transporte de mercadorias. O relator do projeto é o senador
Roberto Rocha (PSDB-MA). Leia aqui o inteiro teor da proposta.
Licenciamento Ambiental. Potenciais Hidrelétricos. O Projeto de Lei do Senado
nº 603/2015 disciplina o licenciamento ambiental dos aproveitamentos de
potenciais hidroenergéticos considerados estratégicos e estruturantes, cria
mecanismos para otimizar o planejamento do aproveitamento dos potenciais
de energia hidráulica do Brasil. O relator do projeto é o senador Confúcio Moura
(MDB-RO). Leia aqui o inteiro teor da proposta.
Comissão Mista da Medida Provisória nº 869/2018 – (“CMMPV 869/2018”)
Dados Pessoais. A CMMPV realiza em 24 de abril, às 14h30min, reunião
deliberativa para apreciação do relatório do deputado Orlando Silva (PCdoBSP) na Medida Provisória nº 869/2018 que trata da proteção de dados pessoais
e cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
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Novos Projetos de Lei
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
Cargos em Instituições
Financeiras

O Projeto de Lei Complementar nº 110/2019 trata da posse e o exercício em
cargos nos órgãos de administração e nos órgãos previstos no estatuto ou
no contrato social de instituições financeiras públicas e privadas. Leia aqui
o avulso da matéria.

Imóveis Urbanos.
Transferência de
Titularidade

O Projeto de Lei nº 2.279/2019 altera a Lei do Inquilinato para autorizar a
transferência de titularidade dos encargos de consumo de água, esgoto, força,
gás, luz e telefone durante o período contratual. Leia aqui o avulso da matéria.

Agrotóxicos

O Projeto de Lei nº 2.356/2019 altera a Lei dos Agrotóxicos para tratar da
obrigatoriedade de as empresas produtoras e importadoras de agrotóxicos
publicarem o volume comercializado e o lucro líquido do ano anterior.
Leia aqui o avulso da matéria.

Anuidade OAB

O Projeto de Lei nº 2.405/2019 altera o Estatuto da Advocacia, para tratar do
pagamento da anuidade à Ordem dos Advogados do Brasil. Leia aqui o avulso
da matéria.

Imunidade. Ilícitos
Administrativos

O Projeto de Lei nº 2.411/2019 trata da imunidade para pessoas naturais e
jurídicas que oferecerem informações que sejam úteis para a prevenção,
a repressão ou a apuração de crimes ou ilícitos administrativos. Leia aqui
o avulso da matéria.

Multipropriedade

O Projeto de Lei nº 2.419/2019 altera o Código Civil e a Lei dos Registros
Públicos para tratar da multipropriedade de bens móveis e seu registro.
Leia aqui o avulso da matéria.

Senado Federal
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Direito de Propriedade

O Projeto de Lei nº 2.362/2019 revoga o capítulo IV do Código Florestal, para
garantir o direito constitucional de propriedade. Leia aqui o avulso da matéria.

Caução Obrigatória.
Barragens

O Projeto de Lei nº 2.386/2019 altera a Política Nacional de Segurança de
Barragens (PNSB) para instituir a caução obrigatória para garantia do
descomissionamento ou da descaracterização de barragens de rejeitos de
mineração e de resíduos industriais. 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 do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”)
Consulta e Audiência Pública nº 10/2019 – A ANP realiza consulta e audiência
pública para debater o pré-edital e a minuta do contrato da 6ª Rodada de
Licitações sob o regime de Partilha de Produção.
As contribuições poderão ser enviadas até 6 de maio de 2019. Já a audiência
pública será realizada em 10 de maio de 2019. Leia aqui maiores informações
da consulta e audiência 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 abril e julho
de 2019:
Consulta/
Audiência Pública

Tema da Consulta/Discussão

Prazo para
Contribuição

ANA1
Audiência Pública nº 1/2019

Debater a minuta de normativo que trata dos procedimentos operacionais para a cobrança pelo uso de
recursos hídricos de domínio da União.

2 de junho de 2019

ANATEL2
Consulta Pública nº 6/2019

1
2

Debater a proposta de revogação dos requisitos técnicos para avaliação da conformidade de antenas ponto
a ponto, ponto-área e antenas de estações terrenas.

Agência Nacional de Águas (“ANA”).
Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”).
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26 de abril de 2019

Consulta/
Audiência Pública

Tema da Consulta/Discussão

Prazo para
Contribuição

Consulta Pública nº 9/2019

Debater a (i) avaliação da oportunidade e conveniência da introdução da liberdade tarifária no STFC,
modalidade LDN e (ii) revisão da granularidade
das áreas locais do STFC.

1º de maio de 2019

Consulta Pública nº 8/2019

Debater a proposta de atualização do rol de opções
de projetos que poderão ser estabelecidos como compromissos adicionais, bem como do fator de redução
de desigualdades sociais e regionais e de execução
de projetos estratégicos, a serem utilizados na celebração do Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta (TAC)

27 de maio de 2019

Consulta Pública nº 10/2019

Debater a proposta de revisão das destinações e condições de uso das faixas de radiofrequências associados ao Serviço Fixo, em aplicações ponto a ponto.

10 de junho de 2019

ANEEL3
Debater a definição de metodologia de cálculo e
atualização da taxa regulatória de remuneração do
capital dos segmentos de geração e transmissão de
energia elétrica.

22 de abril de 2019

Debater a proposta referente à revisão periódica da
Receita Anual Permitida – RAP ofertada dos contraAudiência Pública nº 10/2019 tos de concessão relativos a empreendimentos licitados com data de revisão a vigorar a partir de 1º de
julho de 2019.

23 de abril de 2019

Consulta Pública nº 6/2019

Debater a necessidade de aprimoramento dos comandos regulamentares afetos à vida útil regulatória de
equipamentos da transmissão.

23 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

Consulta Pública nº 4/2019

Debater critérios de razoabilidade das estimativas
de investimentos de empreendimentos do Ambiente
de Contratação Livre, de que trata a Portaria MME
n° 318, de 1º de agosto de 2018, para fins de enquadramento Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI).

30 de abril de 2019

Consulta Pública nº 7/2019

Debater a metodologia de Cálculo do Fator X a ser
aplicada às Distribuidoras de Energia Elétrica a partir
de 2020.

6 de maio de 2019

Audiência Pública nº 9/2019

3

Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”).
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Consulta/
Audiência Pública

Tema da Consulta/Discussão

Prazo para
Contribuição

Debater a minuta de Resolução Normativa que estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço
público de transmissão de energia elétrica associada
Audiência Pública nº 32/2018 à disponibilidade e à capacidade operativa de Funções
Transmissão Conversora - FT Conversora, bem como
as minutas dos Submódulos 15.6 e 15.12 dos Procedimentos de Rede.

10 de maio de 2019

Debater a minuta do edital e respectivos anexos do
Leilão nº 3/2019, denominado “Leilão A-4 de 2019”,
destinado à contratação de energia elétrica proveAudiência Pública nº 12/2019
niente de novos empreendimentos de geração de
energia elétrica de fontes hidrelétrica, eólica, solar
fotovoltaica e termelétrica a biomassa.

10 de maio de 2019

Debater a regulamentação associada a reforços
e melhorias em instalações de transmissão sob
responsabilidade de concessionárias de transmissão
de energia elétrica.

20 de maio de 2019

Debater a Análise de Impacto Regulatório acerca da
revisão da Resolução Normativa nº 709/2016, que
estabelece disposições relativas ao desenvolvimento
Audiência Pública nº 14/2019
de atividades operacionais e de holding pelas concessionárias de serviço público de transmissão de
energia elétrica.

24 de maio de 2019

Debater o processo de reavaliação da Resolução
Normativa nº 673/2015, que estabelece os requisitos e procedimentos para obtenção de outorga de
Audiência Pública nº 13/2019 autorização para exploração de aproveitamento de
potencial hidráulico com características de Pequena Central Hidrelétrica – PCH, e respectiva Análise
de Impacto Regulatório – AIR.

12 de junho de 2019

Consulta Pública nº 5/2019

ANP4

4

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

Consulta Pública nº 10/2019

Debater o pré-edital e a minuta do contrato da
6ª Rodada de Licitações sob o regime de Partilha
de Produção.

6 de maio de 2019

Debater o pré-edital e a minuta do contrato da
Audiência Pública nº 10/2019 6ª Rodada de Licitações sob o regime de Partilha
de Produção.

10 de maio de 2019

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”).
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Consulta/
Audiência Pública

Tema da Consulta/Discussão

Prazo para
Contribuição

ANTAQ5
Audiência Pública nº 2/2019

Debater a proposta de normativo que trata sobre
o Sistema de Outorga Eletrônica (SOE) e institui os
procedimentos para Requerimento Eletrônico de
Outorga de Autorização.

23 de abril de 2019

Audiência Pública nº 3/2019

Debater a proposta de norma que regula a ocupação
de áreas portuárias e a exploração de infraestruturas
portuárias sob gestão da Administração do Porto, no
âmbito dos portos organizados.

3 de maio de 2019

ANTT6

Audiência Pública nº 2/2019

Debater as regras gerais, a metodologia e os indicadores dos pisos mínimos, referentes ao quilômetro
rodado na realização de fretes, por eixo carregado,
instituído pela Política Nacional de Pisos Mínimos do
Transporte Rodoviário de Cargas - PNPM-TRC.

24 de maio de 2019

ANVISA7
Debater a manutenção do ingrediente ativo Glifosato
Consulta Pública nº 613/2018 em produtos agrotóxicos no País e sobre as medidas
decorrentes de sua reavaliação toxicológica.

6 de junho de 2019

Debater o registro de produtos biológicos de menor
complexidade.

3 de julho de 2019

Debater a proposta de normativo que estabelece
os critérios, requisitos e procedimentos para o
Consulta Pública nº 632/2018 funcionamento de laboratórios analíticos que realizam
análises em produtos e serviços sujeitos ao regime de
vigilância sanitária.

4 de julho de 2019

Consulta Pública nº 633/2018

5
6
7

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”).
Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”).
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”).

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