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VISÃO GERAL DOS MINISTÉRIOS 
  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Neste ano, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações possui, dentre suas principais pautas, a 

regulamentação da Lei Geral de Telecomunicações e da Lei Geral das Antenas. Além disto, há expectativas para a realização de consulta pública 

sobre o Leilão do 5G e para a abertura de um novo Marco Regulatório da Radiodifusão.  

MINAS E ENERGIA | No Ministério de Minas e Energia, os destaques ficam a cargo da promoção de ações ligadas ao programa do Novo Mercado 

de Gás e dos Leilões de Licitações de Blocos e de Energia Existente “A-4” e “A-5”. Também são esperadas ações para estimular as atividades 

de petróleo e gás natural onshore e parcerias público-privadas para a produção de energia nuclear. 
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De acordo com o secretário-executivo da pasta, Júlio Semeghini, o Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) vai apresentar diversas 

ações regulatórias neste ano, como decretos, portarias e projetos de lei que estão 

sendo definidos e refinados pela equipe técnica. Dentre os pontos a serem tratados 

destacam-se:  

REGULAMENTAÇÃO DA LEI DAS TELECOMUNICAÇÕES 

Apesar de o presidente da República, Jair Bolsonaro, ter sancionado a Lei Geral das 

Telecomunicações sem vetos, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, Marcos Pontes, prevê que a regulamentação da nova norma deve 

levar cerca de um ano para ser finalizada. Entre as regras pendentes de regulamento, 

está a metodologia para o cálculo do saldo entre as receitas do velho e novo modelo 

de exploração (entre 2019 e 2025) e os critérios de direcionamento dos investimentos 

das empresas para atendimento a áreas com cobertura insuficiente.  

 

O ministro afirmou que a regulamentação priorizará áreas que são consideradas 

"escuras e apagadas no campo das telecomunicações", e que o trabalho será feito 

em conjunto com o Congresso Nacional, buscando adaptar suas sugestões. Ele 

afirmou ainda que este marco regulatório vai reunir todas as obrigações e 

compromissos para as empresas que optarem por migrar do regime de concessão 

para o de autorização.    

   DECRETO SOBRE INFRAESTRUTURA 

O governo deve publicar, ainda no início de 2020, o decreto regulamentando a Lei 

Geral das Antenas. Segundo o secretário de Telecomunicações do MCTIC, esse 

decreto vai abordar o silêncio positivo, direito de passagem e o compartilhamento 

da infraestrutura entre serviços (energia, estrada, ferrovias e oleodutos). Além disso, 

deve prever que as pequenas Estações Rádio Base (ERBs) poderão ser instaladas 

sem a necessidade de licença.  

O secretário disse ainda que é preciso aproveitar o momento, quando várias 

alterações nas telecomunicações foram aprovadas, especialmente a lei que 

permite a troca da concessão da telefonia por autorização, para fazer os ajustes 

necessários. 

XXXXXXXX 
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CONSULTA PÚBLICA PARA O LEILÃO DO 5G 

A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) decidiu adiar novamente a abertura da consulta pública sobre o Leilão da Tecnologia 5G no Brasil, desta vez para o ano 

de 2020. Desta forma, a licitação ficou prevista para o segundo semestre deste ano e a previsão é o que 5G chegue nas grandes capitais a partir de 2021.  

Para cumprir com o prazo previsto, a ANATEL deverá superar o desafio das interferências em antenas parabólicas. De acordo com o presidente da Agência, Leonardo Morais, 

a chegada desta nova conexão pode causar interferências no sinal de TV transmitido por antenas parabólicas, que estão presentes em aproximadamente 22 milhões de 

domicílios brasileiros.  Para resolver este problema, é possível que seja publicada uma portaria ainda neste semestre. 

Além dos pontos trazidos acima, também estão dentro das prioridades do MCTIC a continuidade e o aprofundamento nas discussões sobre a Política de IoT (Internet das 

Coisas). Das quatro Câmaras Setoriais destinadas a discutir o assunto, três já foram instaladas e se encontram em funcionamento, sendo elas: Agricultura 4.0, Indústria 4.0 e 

Cidades Inteligentes. A intenção da pasta é que a Câmara Setorial da Saúde 4.0 seja instalada em 2020 e, assim, possa contribuir para formulação e implementação da política 

para o setor.   

Outro ponto que está na agenda do MCTIC é o novo Marco Regulatório da Radiodifusão. Tal proposta consta no Orçamento da União de 2020 (cerca de 5 milhões) e visa 

endurecer as regras para outorga e renovação de rádios e emissoras de TV, a pedido do presidente Jair Bolsonaro.    
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O ano de 2020, assim como o de 2019, contará com grandes realizações no 

Ministério de Minas e Energia, principalmente dando continuidade aos projetos já 

iniciados. Abaixo encontram-se algumas perspectivas de realizações da pasta.   

NOVO MERCADO DE GÁS 

O ministério continuará a promover ações ligadas ao programa do Novo Mercado 

de Gás, com o intuito de buscar maior adesão dos estados às diretrizes do 

programa, e ainda deverá, em conjunto com o Ministério da Economia, promover o 

aprimoramento das regras tributárias, possibilitando um cenário mais favorável às 

privatizações no âmbito da distribuição de gás. No Congresso Nacional, o assunto 

está sendo discutido por meio do PL 6407/2013, que estabelece um novo marco 

regulatório para o setor de gás. O projeto, que conta com o apoio da pasta, poderá 

ser aprovado em 2020.   

 

 

 

  

LEILÕES DE PETRÓLEO 

Em 2020, ocorrerá a 17ª Rodada de Licitações de Blocos, na modalidade de 

concessão. Serão ofertados 128 blocos nas Bacias Sedimentares Marítimas de 

Pará-Maranhão, Potiguar, Campos, Santos e Pelotas. Por ser realizado na 

modalidade de concessão, as chances de se obter sucesso e ágio neste leilão são 

grandes.   

Ainda há expectativa de que ocorra o leilão da 7ª rodada de licitações do pré-sal, sob 

o regime de partilha, nas áreas de Água Marinha, Esmeralda e Ágata, localizadas nas 

bacias de Santos e Campos.  O leilão da 7ª rodada ainda está na fase de estudos, o 

que pode culminar em um calendário apertado, podendo inviabilizar a sua realização 

neste ano. Por ser nos moldes de partilha, com regras menos flexíveis, a atratividade 

por parte das empresas acaba por ser menor, o que pode ditar o sucesso do leilão. 

O governo ainda estuda leiloar as áreas que não foram arrematadas em 2019, com 

possibilidade de diminuir os valores de bônus de assinatura.   

 

 

MINAS E ENERGIA 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=593065
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REATE 2020 

Ações para estimular as atividades de petróleo e gás natural em terra (onshore) devem ocupar espaço central na agenda do ministério. Recentemente, o Conselho Nacional 

de Política Energética (CNPE) criou o Comitê para Revitalização das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres, no âmbito do 

Programa REATE 2020. O Comitê, que será responsável por sugerir medidas favoráveis ao estímulo da produção onshore, deverá mostrar os resultados de seus debates ainda 

no primeiro semestre deste ano.   

ENERGIA NUCLEAR 

Dentre as possíveis realizações da pasta, a retomada da construção da usina nuclear Angra 3 é aguardada pelo setor. A obra, que demanda investimentos para ser concluída, 

faz parte do programa nuclear de energia, o qual será parte primordial da estratégia do ministério. Além disso, outro impasse que deve ter novo rumo neste ano é a mineração 

de urânio, extração que é monopólio da estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB). Apesar de o monopólio de urânio ser de exclusividade da União, a INB poderá fechar 

parcerias com empresas privadas para exploração de outros minerais.   

SETOR ELÉTRICO 

Ainda em 2020, são esperados os Leilões de Energia Existente “A-4” e “A-5”, que ocorrerão em abril, e a aprovação do PLS 232/2016, que dispõe sobre a modernização do 

setor elétrico. O ministério também prevê a construção de quatro novas hidrelétricas que foram qualificadas no PPI, e existe a possibilidade de que parte destas sejam leiloadas 

neste ano.  Por fim, outra prioridade da pasta será o projeto de lei, que foi enviado ao Congresso Nacional no fim de 2019, que dispõe sobre o modelo de desestatização e o 

processo de capitalização da Eletrobras.  O plano de aumentar a capacidade de investimento da empresa e a tornar competitiva no mercado de energia é um dos principais 

objetivos do ministério. 

  

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126049


  
 

 
 

 

Distrito Relações Governamentais 
SHS Quadra 6 Complexo Brasil 21 Bloco E Salas 316-318, Brasília –DF. 

www.distritorelgov.com 
linkedin.com/distrito-relgov 

(61) 3548-5297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Relações Governamentais 
SHS Quadra 6 Complexo Brasil 21 Bloco E Salas 316-318, Brasília –DF. 

www.distritorelgov.com 
linkedin.com/distrito-relgov 

(61) 3548-5297 


