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30 de setembro a 04 de outubro de 2019 
 

Câmara dos Deputados 

Plenário da Câmara (01 a 03/10): Aguarda-se a leitura das seguintes Medidas Provisórias que, assim que 
lidas, passarão a trancar a pauta do Plenário: MP 885/19 (bens apreendidos do tráfico de drogas), MP 887/19 
(prorrogação de contratos da Aeronáutica) e MP 888/19 (requisição de pessoal para DPU).  

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC (01 a 03/10 às 14h e às 9h30)  

 PL 8833/17, do sen. Ciro Nogueira (PP/PI), que tipifica o crime de induzimento, instigação ou auxílio à 

automutilação de criança ou adolescente. A relatora, dep. Caroline de Toni (PSL/SC), apresentou 

parecer com substitutivo que, dentre outros pontos, responsabiliza provedores de aplicações de 

internet que se omitirem no combate a conteúdos que instiguem ou auxiliem a automutilação e suicídio. 

 PL 154/19, do dep. José Nelto (PODE/GO), que cria agravante de pena para crimes cibernéticos. O 

relator, dep. Lucas Redecker (PSDB/RS), apresentou parecer pela aprovação. 

 PL 4664/16, do dep. Vinicius Carvalho (Republicanos/SP), que proíbe as prestadoras do serviço de 

comunicação de acesso condicionado de inserir nos monitores de televisão dos assinantes os dizeres 

sobre atrasos no pagamento de fatura. O relator, dep. Diego Garcia (PODE/PR), apresentou parecer 

favorável ao substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, que, além de proibir a veiculação da 

referida mensagem, caracteriza o recebimento de informação a respeito de atraso no pagamento de 

sua fatura de serviços exclusivamente por meio de ligação telefônica em horário comercial, correio 

eletrônico ou mensagem de texto para telefone móvel como direito do assinante. 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – CCTCI (001 e 2/10, às 10h) 

01/10, às 10h: 

 Será realizada audiência pública para discutir o PL 2514/15, que disciplina a forma, os prazos e os 

meios de preservação e de transferência de dados informáticos mantidos por fornecedor de serviço a 

autoridades públicas, para fins de investigação criminal envolvendo delito contra criança ou 

adolescente. Foram convidados representantes do SaferNet Brasil, Unicef, Polícia Federal, Câma-

e.net, SindiTelebrasil, entre outros. 

02/10, às 10h: 

 PL 5130/16, do ex-dep. João Arruda, que altera o Marco Civil da Internet para assegurar como direito 

ao usuário a não suspensão do acesso a qualquer aplicação de internet pelo Estado. O relator, dep. 

Gustavo Fruet (PDT/PR), apresentou novo parecer favorável, com substitutivo que mantém a 

revogação das sanções de suspensão e proibição de atividades previstas no MCI. 

 PL 2930/15, do ex-dep. Pastor Franklin, que cria o Cadastro Nacional de Acesso à Internet, com a 

finalidade de proibir o acesso de crianças e adolescentes a sítios eletrônicos com conteúdo 

inadequado. A relatora, dep. Tabata Amaral (PDT/SP), apresentou parecer com substitutivo, que retira 

a previsão de criação de Cadastro e altera o ECA para estabelecer mecanismos de bloqueio do acesso 

de crianças e adolescentes a sítios com conteúdo impróprio ou inadequado para sua faixa etária. 

 PL 4336/16, da dep. Luiza Erundina (PSOL/SP), que assegura o direito de resposta ou retificação em 

defesa de grupos sociais sobre matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de 

comunicação social. O relator, dep. Cleber Verde (Republicanos/MA), apresentou substitutivo que 

equipara, para fins do direito de resposta, a internet e suas aplicações, incluindo as redes sociais, aos 

meios de comunicação. 

 PL 7347/17, do ex-dep. Lúcio Vale, que fixa medidas de promoção do envelhecimento ativo. O relator, 

dep. Daniel Trzeciak (PSDB/RS), apresentou substitutivo que prevê que o Poder Executivo deverá 

fiscalizar a atuação dos meios de comunicação em relação à manutenção de espaços voltados aos 

idosos, com finalidade informativa, educativa e ao público sobre o processo de envelhecimento. 
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 PL 755/15, do ex-dep. Betinho Gomes (PSDB/PE), que trata sobre a distribuição dos recursos oriundos 

da comercialização dos direitos de transmissão de imagem de eventos esportivos. O relator, dep. 

André Figueiredo (PDT/CE), apresentou substitutivo que, entre outros pontos, determina que 

emissoras de TV não poderão dedicar mais do que 10% do tempo de transmissão ao vivo, de todas 

as partidas da principal divisão de campeonato profissional de âmbito nacional, para a transmissão de 

jogos de um clube individualmente, e nem mais do que 20% para a transmissão de jogos de dois times. 

Comissão Externa de Combate à Violência Doméstica Contra a Mulher (01/10, 14h30) 

 Audiência pública para debater a “Violência Contra a Mulher e o Papel da Imprensa”. Dos convidados, 
destacam-se: Renata Varandas, repórter do Jornal da Record; Lilian Tahan, diretora do portal 
Metrópoles; Maria Fernanda, editora do Jornal O Globo. 

Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF (02/10, às 9h30) 

 PL 1770/15, do dep. Roberto Alves (Republicanos/SP), que cassa a inscrição no CNPJ de empresas 
que violarem o direito de crianças e adolescentes (venda de produtos, apresentação musical, teatral 
ou de qualquer manifestação artística realizada por menores de 18 anos com ênfase na sexualização 
de crianças e adolescentes). A relatora, dep. Flavia Morais (PDT/GO), apresentou substitutivo que 
escalona penas como interdição temporária, proibição de contratar com a Administração e multa. A 
sanção de cassação do CNPJ só poderá ser aplicada no caso de reincidência. 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços – CDEICS (02/10, às 10h) 

 PL 8438/17, do dep. licenciado Sandro Alex, que obriga a instalação de dispositivos que captem rádio 

FM em celulares fabricados/montados no País. O relator, dep. Amaro Neto (Republicanos/ES), 

apresentou substitutivo, que mantém a obrigatoriedade de captação da rádio FM; retira previsão de 

regulamentação, pelo Poder Executivo, de cronograma de implementação desta funcionalidade; e 

amplia de 60 para 180 dias a entrada em vigor da norma. 

Comissão de Defesa do Consumidor - CDC (02/10, 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 Defesa dos Direitos da Mulher – CMULHER (02/10, às 13h30) 

 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 parecer favorável, com 
substitutivo que obriga as empresas de radiodifusão, programadoras de SeAC, veículos impressos de 
comunicação e os portais de internet hospedados no País deverão divulgar informações sobre o 
Combate ao Feminicídio e à Violência Contra a Mulher. 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado – CSPCCO (02/10, às 14h) 

 PL 2107/15, do dep. Moses Rodrigues (MDB/CE), que obriga a veiculação de campanhas antidrogas 
nos meios de comunicação. O relator, dep. Vinicius Carvalho (Republicanos/SP), apresentou parecer 
rejeitando o PL 2107/15, e aprovando o apensado, PL 3605/15, que aumenta o repasse de recursos 
de Loterias Federais ao Fundo Antidrogas (FUNAD). 

Comissão de Legislação Participativa – CLP (02/10, às 15h30) 

 Audiência pública para debater sobre o uso das notícias falsas (Fake News) durante o processo 
eleitoral brasileiro. Participarão do debate: Felipe Machado, professor de Direito; Rodolfo Viana, 
professor de Direito; e Vanessa Galassi, representante da Intervozes. 
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Senado Federal 

Plenário do Senado (01/10 a 03/10): A expectativa é de que, logo após deliberação da CCJ, o Plenário do 
Senado inicie, na 3ª feira, a votação da Reforma da Previdência (PEC 6/19). A votação do segundo turno está 
prevista para a primeira quinzena de outubro. Como item novo, destaca-se o PL 3813/19, que estabelece que 
o limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições de 2020. Continua pautada a PEC 47/12, que 
altera as competências legislativas dos Entes Federados, com destaque para a competência sobre a legislação 
da propaganda comercial que passaria a ser concorrente. O parecer já aprovado pela CCJ, retirou, entre 
outros pontos, os dispositivos que fazem menção à competência para legislação sobre propaganda. 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 (01/10, às 10h) 

 Serão realizadas as sabatinas de Alexandre Cordeiro Macedo, indicado à recondução ao cargo de 
superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE); e de Walter de Agra 
Júnior, indicado à recondução ao cargo de procurador-chefe do CADE. Após votação pela CAE, as 
indicações deverão ser referendadas pelo Plenário do Senado. 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ (01 e 02/10, às 10h) 

01/10, às 10h: 

 A CCJ deverá apreciar o parecer do relator, sen. Tasso Jereissati (PSDB/CE), às emendas de Plenário 
oferecidas à PEC 6/19 (Reforma da Previdência), do Poder Executivo. Após votação na Comissão, 
a PEC deverá ser submetida a dois turnos de votação pelo Plenário do Senado. Em cada turno, a 
proposta deverá ser aprovada por 3/5 dos senadores. 

02/10, às 10h: 

 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. A relatora, sen. Leila Barros (PSB/DF), apresentou parecer pela 

aprovação, com emenda de redação; 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT (02/10, logo após 
audiência pública agendada para 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. 

Comissão de Cultura – CCULT (02/10, às 16h) 

 Audiência pública com Ricardo Braga, secretário Especial da Cultura, para debater e avaliar, o 

planejamento e as ações que serão tomadas e desenvolvidas pela Secretaria Especial da Cultura do 

Ministério da Cidadania. 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH (03/10, às 9h) 

 PLS 231/15, do ex-sen. Valdir Raupp, que regulamenta o exercício da atividade artística e desportiva 

pelos menores de 14 anos. A relatora, sen. Leila Barros (PSB/DF), apresentou substitutivo que prevê 

que, além de autorização judicial e por parte dos pais, a participação de crianças e adolescentes deverá 
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respeitar condições como o acompanhamento da criança e do adolescente com menos de dezesseis 

anos, no local e durante o exercício da atividade, por responsável legal ou quem o represente; e 

comprovação de matrícula e frequência escolar mínima. 

Congresso Nacional 

Sessão de Vetos (02/10, às 13h): deputados e senadores se reúnem novamente com a intenção de apreciar 
5 vetos que trancam a pauta do Plenário. Dentre eles, destaca-se o referente à MP que criou a  
Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD). Está pendente de votação o dispositivo que trata 
da revisão humana para dados tratados de forma automatizada. Além disso, constam da pauta: o projeto de 
LDO de 2020; e 12 projetos de abertura de crédito. 
 
CPMI das Fake News (02/10, sem horário definido) 

 Até o momento do fechamento da agenda, não foi divulgada a pauta da CPMI. Contudo, é provável 

que a Comissão se reúna para iniciar a oitiva de convidados e convocados para a instrução de seus 

trabalhos. Na última semana, 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. 

 
 


