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14 a 18 de outubro de 2019 
 

Câmara dos Deputados 

Plenário da Câmara (15 a 17/10): A pauta do Plenário está bloqueada pelas MPs 886/19 (Organização da 
Presidência e dos Ministérios) e 890/10 (Saque-aniversário do FGTS). Está pautado o PL 8833/17, do sen. 
Ciro Nogueira (PP/PI), que tipifica o crime de induzimento, instigação ou auxílio à automutilação de criança ou 
adolescente. Também vale destacar o PL 3723/19, do Poder Executivo, sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição.  

Comissão Especial da PEC 17/19 – Dados Pessoais (15/10, às 13h) 

 Reunião para votação de requerimentos e aprovação do Plano de Trabalho do relator, dep. Orlando 

Silva (PCdoB/SP). Dos requerimentos pautados, destaca-se o REQ 4/10, do dep. Luis Miranda 

(DEM/DF), 2º vice-presidente da CESP, que convida a Abratel para participar de audiência pública 

para instruir a PEC 17/19, do sen. Eduardo Gomes (MDB/TO), que fixa competência privativa da União 

para legislar sobre proteção de dados pessoais.  

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC (15/10, às 14h; e 16 e 17/10, às 9h30)  

 PEC 150/12, do deputado licenciado Sandro Alex, que estende a imunidade tributária concedida aos 

livros, jornais, periódicos aos livros, jornais e periódicos editados em qualquer meio físico ou eletrônico. 

O relator, dep. Rubens Bueno (Cidadania/PR), apresentou parecer favorável. 

 PL 6448/16, do dep. Dagoberto (PDT/MS), que determina que os projetos aprovados no âmbito do 

Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) observem o princípio da não concentração regional, 

por segmento e por beneficiário, aferido com base no montante de recursos, na quantidade de projetos, 

na respectiva capacidade executiva e na disponibilidade do valor anual de renúncia fiscal. O relator, 

dep. Pompeo de Mattos (PDT/RS), apresentou parecer pela aprovação. 

Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF (16/10, às 9h30) 

 PL 3842/19, da dep. Alice Portugal (PCdoB/BA), que tipifica criminalmente a conduta, de pais ou 
responsáveis, de omissão ou de contraposição à vacinação de crianças ou adolescentes, bem como 
quem divulga informações falsas sobre o tema. O relator, dep. Pedro Westphalen (PP/RS), apresentou 
parecer pela aprovação. 

 PL 3415/19, do dep. Felipe Barros (PSL/PR), prevê multa 10x maior que o mínimo legal para quem faz 
propaganda de medicamentos proibidos que provoquem aborto. A relatora, dep. Chris Tornietto 
(PSL/RJ), apresentou parecer pela aprovação. 

Comissão de Defesa do Consumidor - CDC (16/10, às 10h)  

 PL 1667/19, do dep. Lafayette Andrada (Republicanos/MG), que obriga as prestadoras de Serviço de 

Acesso Condicionado a fornecerem ao cliente a opção de contratação dos canais de programação de 

forma avulsa, de forma a constituir seu pacote individualizado, com a devida modicidade de preços. O 

relator, dep. Efraim Filho (DEM/PB), apresentou parecer pela rejeição. 

Comissão de Cultura – CCULT (16/10, às 14h) 

 PL 8889/17, do dep. Paulo Teixeira (PT/SP), que regulamenta exercício de atividades de provimento 

de conteúdo audiovisual por demanda. A relatora, dep. Benedita da Silva (PT/RJ), apresentou 

substitutivo, que dentre as alterações, propõe determinar que as empresas que sejam 

simultaneamente programadoras e distribuidoras deverão garantir a separação funcional dessas 

atividades; cria a modalidade "Avulsa de Conteúdo em Catálogo"; e prevê que o SeAC poderá ser 

prestado por aplicações de internet, sendo considerado SVA. 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher – CMULHER (16/10, às 14h) 

 PL 1234/19, da dep. Rose Modesto (PSDB/MS), que institui o Dia Nacional de Combate ao Feminicídio 

no Brasil. A relatora, dep. Aline Gurgel (Republicanos/AP), apresentou novo substitutivo que obriga as 
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empresas de radiodifusão públicas e estatais a divulgarem informações sobre o Combate ao 

Feminicídio e à Violência Contra a Mulher. 

 

Senado Federal 

Plenário do Senado (15/10 a 17/10): A pauta do Plenário está bloqueada pelas MPs 887/19 (prorrogação de 
contratos da Aeronáutica) e 888/19 (requisição de pessoal para DPU). O destaque da pauta é a votação do PL 
5478/19, que define regras para partilha dos recursos oriundos da “cessão onerosa”. A resolução da 
distribuição dos recursos é tida como uma das principais condicionantes à votação do 2º turno da Reforma da 
Previdência (PEC 6/19) no Senado Federal, que está prevista para o dia 22/10. Além disso, continua pautado 
o requerimento de urgência, do senador Paulo Rocha (PT/PA), ao PLS 769/15, de autoria do senador José 
Serra (PSDB/SP), que restringe a propaganda e a publicidade de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas.  

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE (15 e 17/10) 

15/10, às 10h: 

 Sabatina de Fábio Kanczuk, indicado para o cargo de Direito do Banco Central (Bacen). Após votação 

na CAE, o nome do indicado precisará ser referendado pelo Plenário do Senado. 

17/10, às 10h: 

 2ª Audiência pública para instruir o PLS 57/18, do sen. Humberto Costa (PT/PE), que disciplina a 

comunicação audiovisual sob demanda e a incidência da Condecine sobre a comunicação audiovisual 

sob demanda. Dos convidados, destacam-se: Cícero Aragon, da Box Brasil; Mauro Garcia, da Brasil 

Audiovisual Independente; Leonardo Edde, do Sindicato da Indústria Audiovisual; e Marina Pita, do 

Intervozes. Atualmente o projeto é relatado pelo sen. Izaci (PSDB/DF). 

Comissão de Educação e Cultura – CE (15/10, às 11h) 

 PL 5103/19, do sen. Marcos do Val (PODE/ES), que prorroga até 2024 a dedução do imposto de renda 

devido das quantias investidas, por pessoas físicas ou jurídicas, em obras audiovisuais brasileiras de 

produção independente, mediante aquisição de quotas de direitos de comercialização. O relator, sen. 

Dário Berger (MDB/SC), apresentou parecer pela aprovação. 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS (16/10, às 9h30) 

 PL 723/19, do sen. Veneziano Vital do Rêgo (PSB/PB), que exige, em divulgações na internet 

relacionadas à saúde, a cientificação de que a informação é genérica, e que para realizar um 

tratamento, um profissional deve ser consultado. A relatora, sen. Soraya Thronicke (PSL/MS), 

apresentou substitutivo que tipifica como infração sanitária a publicação na internet de matéria sobre 

saúde que possa estimular a automedicação, salvo se acompanhada de advertência sobre o caráter 

geral da informação e com recomendação para que o interessado realize consulta com o profissional 

competente. 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ (16/10, às 11h) 

Às 11h: 

 PLS 410/17, do ex-sen. Hélio José, dispensa da arrecadação de direitos autorais a veiculação de 
músicas pelas rádios comunitárias. O relator, sen. Angelo Coronel (PSD/BA), apresentou parecer pela 
aprovação. 

 PLS 456/16, da CPI do Futebol (2015), que prevê que se sujeitam às obrigações de identificação do 

cliente e de comunicação de operações suspeitas as pessoas físicas e jurídicas que tenham como 

atividade a promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de 

atletas ou artistas, assim como de direitos e serviços relativos a feiras, exposições, competições 

esportivas ou eventos similares. 
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Às 12h: 

 Audiência pública para instruir a PEC 133/19 (PEC Paralela da Reforma da Previdência), que permite 

que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotem em seus regimes próprios de previdência 

social as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da União. O evento contará com representantes 

do Ministério da Economia, TCU, da USP, da UNICAMP, UFRJ, entre outros. 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT (16/10, às 10h) 

 PLS 246/18, de autoria da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que altera o 
Marco Civil da Internet para tratar sobre medidas de combate à divulgação de conteúdos falsos (fake 
news) ou ofensivos em aplicações de internet. A relatora, sen. Mara Gabrilli (PSDB/SP), apresentou 
substitutivo que altera a Lei da Ação Civil Pública para permitir o ajuizamento de ação contra notícias, 
matérias ou conteúdos falsos que atinjam interesses difusos ou coletivos por meio da Internet. A 
relatora, sen. Leila Barros (PSB/DF), apresentou parecer pela aprovação, com emenda de redação. 

 PLS 501/18, da CPI dos Maus Tratos (2017), que atribui aos promotores de família e de infância e 
juventude competência para requisitar dados telefônicos e cadastrais em redes sociais, bem como 
requerer judicialmente o acesso às comunicações por esses meios, no caso de iminente risco de morte 
ou de atentado à integridade física de incapaz. O relator, sen. Eduardo Gomes (MDB/TO), apresentou 
parecer pela aprovação. 

 REQ 63/19, do sen. Weverton (PDT/MA), que solicita audiência pública para debater o PL 5222/19, do 
sen. Angelo Coronel (PSD/BA), que altera a Lei do SeAC para estabelecer condições isonômicas nas 
relações entre agentes do setor e mecanismos de combate a práticas abusivas no mercado 
audiovisual. Dos convidados, destaca-se: representantes da Ancine, Intervozes, Claro e Globo. 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH (17/10, às 9h) 

 PL 4310/19, do sen. Jorge Kajuru (PSB/GO), que obriga o uso de legendas para documentários e 

programas jornalísticos transmitidos pelas empresas de comunicação. O relator, sen. Lasier Martins 

(PODE/RS), apresentou emenda que prevê que as emissoras de TV deverão exibir documentários e 

jornais com os seguintes recursos: subtitulação por meio de legenda oculta; janela com intérprete da 

Libras; e audiodescrição.  

Congresso Nacional 

CPMI das Fake News (16/10, previsão) 

 Até o momento do fechamento da agenda, não foi divulgada a pauta da CPMI. Contudo, é provável 
que sejam apreciados cerca de 80 requerimentos que buscam convidar/convocar testemunhas para 
instruir os trabalhos da CPMI. Na última reunião (25/09), foram aprovados, em bloco, 86 requerimentos. 
Destes, destacam-se os que convocam representantes das principais empresas telecomunicações 
brasileiras: Claro, Nextel, Oi, TIM e Vivo (Telefônica). Também foi aprovado o plano de trabalho da 
CPMI que contará com três sub-relatorias: cyberbullying (assédio virtual) e os crimes de ódio; proteção 
de dados no contexto das fake news; e aliciamento de crianças e outros vulneráveis. 

Lançamento de frentes Parlamentares (16/10) 

 Estão previstos os lançamentos das seguintes Frentes Parlamentares Mistas: Defesa do Cinema e do 

Audiovisual Brasileiros (coordenador: dep. Tadeu Alencar - PSB/PE); Defesa e Promoção dos Direitos 

da Criança e Adolescente (coordenadora: dep. Maria do Rosário - PT/RS); e de Prevenção ao Suicídio 

e Valorização da Vida (coordenador: dep. Sergio Vidigal - PDT/ES). 

 


