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09 a 13 de dezembro de 2019 
 

Câmara dos Deputados 

Plenário da Câmara (09 a 12/12): A pauta do Plenário está desbloqueada.  Aguarda-se a leitura das seguintes 
MPs que também passarão a trancar a pauta: MP 893/19 (Transforma o COAF na Unidade de Inteligência 
Financeira - IFI), e MP 894/19 (Pensão a crianças com microcefalia decorrente do Zika Vírus). Dos demais 
itens pautados, destacam-se: urgência do PL 6190/16, que trata sobre a valorização de pessoas com 
deficiência nas peças publicitárias de órgãos da Administração Pública; PL 1481/07 (Educação Conectada), 
que assegura o uso de recursos do Fust para acesso a redes digitais de informação em estabelecimentos de 
ensino; e PL 3443/19, que prevê a prestação digital dos serviços públicos na Administração Pública (Governo 
Digital). Na 2ª feira, será realizada homenagem aos 30 anos da Rádio Brasil Novo e aos 60 anos de profissão 
do diretor geral da Rádio, Reali Júnior. Na 3ª feira, será realizada comissão geral para debater os 
parcelamentos tributários no Brasil. 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC (09/12, às 15h e 10 a 12/12, às 9h30) 

• PL 4574/12, da ex-dep. Cida Borghetti, que permite a veiculação de pesquisas eleitorais somente até 

quinze dias antes das eleições. A relatora, dep. Margarete Coelho (PP/PI), apresentou parecer 

favorável, com substitutivo que determina que nos 15 dias anteriores à eleição somente poderão ser 

divulgados os resultados das pesquisas com margem de erro inferior a dois por cento e nível de 

confiança igual ou superior a 99%. (Item 11) 

• PL 5074/16, do sen. Otto Alencar (PSD/BA), que trata sobre investigação criminal e a obtenção de 

meios de prova nos crimes praticados por intermédio de conexão ou uso de internet. A relatora, dep. 

Caroline de Toni (PSL/PR), ainda não apresentou seu parecer. (Item 83) 

• PL 8438/17, do dep. licenciado Sandro Alex (PSD-PR), que obriga a instalação de dispositivos que 

captem rádio FM em celulares fabricados/montados no País. O relator, dep. Felipe Francischini 

(PSL/PR), apresentou parecer pela aprovação. (Item 137) 

• PL 1234/19, da dep. Rose Modesto (PSDB/MS), que institui o Dia Nacional de Combate ao Feminicídio. 
A relatora, dep. Shéridan (PSDB/RR), apresentou parecer favorável nos termos do substitutivo da 
Comissão de Defesa da Mulher (CMULHER), que obriga emissoras públicas e estatais de rádio e TV 
a divulgar informações sobre o combate ao feminicídio. (Item 146) 

Comissão Especial da PEC 17/19 – Dados Pessoais (10/12, às 14h) 

• Reunião para deliberação do relatório, do dep. Orlando Silva (PCdoB/SP), à PEC 17/19, do sen. 

Eduardo Gomes (MDB/TO), que altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados 

pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para 

legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. 

Comissão Especial da Prevenção ao Superendividamento - PL 3515/15 (10/12, às 14h30) 

• Reunião para deliberação do parecer favorável, do dep. Franco Cartafina (PP/MG), ao PL 3515/15, 

que aperfeiçoa e disciplina o crédito ao consumidor; e dispõe sobre a prevenção e o tratamento do 

superendividamento. O projeto caracteriza como abusiva a propaganda que contenha apelo imperativo 

de consumo à criança, que seja capaz de promover qualquer forma de discriminação ou sentimento 

de inferioridade entre o público de crianças e adolescentes ou que empregue criança ou adolescente 

na condição de porta-voz direto da mensagem de consumo. 

Comissão de Cultura - CCULT (10 e 11/12) 

10/12, às 10h: 

• Audiência pública para debater o PL 2370/19, que consolida a legislação sobre Direitos Autorais. Dos 
participantes, vale destacar: IAB, OAB/RJ, Abert, MPA e Intervozes. 
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10/12, às 12h: 

• PL 2370/19, da dep. Jandira Feghali (PCdoB/RJ), que consolida e atualiza a legislação de direitos 
autorais. A relatora, dep. Maria do Rosário (PT/RS), apresentou parecer pela aprovação com 
substitutivo. (Item 02) 

11/12, às 14h: 

• Audiência pública com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para prestar esclarecimentos 

sobre as ações e alterações na estrutura da Secretaria Especial de Cultura.  

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher - CMULHER (10 e 11/12, às 10h e às 13h30) 

• PL 877/19, da dep. Talíria Petrone (PSOL/RJ), que obriga as empresas de radiodifusão, programação 

audiovisual e notícias divulgadas na internet a realizarem menção expressa ao Disque 180, no 

momento que veicularem informações sobre violência contra a mulher. A relatora, dep. Tabata Amaral 

(PDT/SP), apresentou substitutivo que determina que os veículos de comunicação em massa 

(radiodifusão, programação audiovisual, portais de internet, jornais eletrônicos, gratuitos ou de acesso 

condicionado, bem como veículos impressos) deverão divulgar informações sobre a Central de 

Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Disque 180). (Item 10) 

Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF (11/12, às 9h30) 

• PL 533/11, da dep. Lauriete (PL/ES), que determina que sejam inseridos anúncios educativos 

informando que, a exploração sexual de crianças e adolescentes constitui em crime na grade de 

anunciantes dos concessionários de rádio e televisão, nas páginas de internet, nas placas e 

estabelecimentos em rodovias federais. O relator, dep. Gildenemyr (PL/MA), apresentou parecer com 

substitutivo que obriga as concessionárias de radiodifusão estatais a produzir e divulgar 

mensagens/peças sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. (Item 09) 

• PL 7553/14, do ex-dep. e atual sen. Marcos Rogério (DEM/RO), que permite a divulgação de imagem 

de criança e adolescente a quem se atribua ato infracional. A relatora, dep. Carmem Zanotto 

(Cidadania/SC), apresentou substitutivo que proíbe a veiculação de som ou imagem de criança ou 

adolescente sob quem recaia suspeita, apuração ou imputação de ato infracional em qualquer meio de 

comunicação ou plataforma digital, mesmo que se empreguem recursos de distorção que visem a 

impedir a identificação. (Item 11) 

• PL 5177/19, do dep. Otoni de Paula (PSC/RJ), que cria o Dia Nacional de Conscientização sobre as 
distrofias musculares (é prevista a divulgação de informações durante a programação de emissoras 
públicas de rádio e televisão). A relatora, dep. Soraya Manato (PSL/ES), apresentou parecer pela 
aprovação. (Item 66) 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – CCTCI (11/12, às 10h) 

• REQ 150/19, do dep. Júlio Cesar (Republicanos/DF), que solicita audiência para debater a importância 
da fixação de novos critérios e regras para distribuição dos recursos de comercialização dos direitos 
de transmissão de imagem de eventos esportivos. O requerimento convida representantes da CBF, do 
Flamengo, do Corinthians, da Globo, do SBT e da Band. (Item 03) 

• 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. 
(Item 06) 

• PL 4952/16, do dep. Aureo (SD/RJ), que torna obrigatória a veiculação, em emissoras de rádio e 
televisão, de campanha de saúde pública em caso de epidemia. O relator, dep. Cezinha de Madureira 
(PSD/SP), apresentou parecer pela aprovação do substitutivo adotado pela CSSF, que remete 
obrigação de divulgação para emissoras públicas e estatais. (Item 11) 
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• PL 1022/19, da dep. Flordelis (PSD/RJ), que obriga a exibição de mensagens educativas de combate 
à exploração sexual de crianças e adolescentes na mídia eletrônica. O relator, dep. Julio Cesar 
(Republicanos/DF), apresentou substitutivo que determina que as emissoras de radiodifusão de sons 
e imagens educativas e públicas serão obrigadas a transmitir diariamente mensagens de combate à 
exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. (Item 16) 

• PL 4507/19, do dep. JHC (PSB/AL), que revoga as vedações a propriedade cruzada no âmbito da Lei 
do SeAC. O relator, dep, Eduardo Cury (PSDB/SP), apresentou parecer rejeitando o principal e 
aprovando o apensado (PL 5322/19), que, além de permitir a propriedade cruzada, exclui o conteúdo 
audiovisual prestado pela internet de cumprir a Lei do SeAC. (Item 18) 

• PL 4509/19, do dep. Marcos Aurélio Sampaio (MDB/PI), que concede prioridade às emissoras de TV 
públicas e estatais na ordem de alocação de canais virtuais nos Planos Básicos de Distribuição de 
Canais de Radiodifusão. O relator, dep. Vitor Lippi (PSDB/SP), apresentou parecer pela rejeição. (Item 
19) 

• PL 5479/19, do dep. Alex Santana (PDT/BA), que regulamenta a transferência, comercialização e 
cessão do tempo de programação para a produção independente. O relator, dep. Cezinha de 
Madureira (PSD/SP), apesentou parecer favorável. (Item 21) 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços – CDEICS (11/12) 

Às 10h: 

• PL 4063/19, do dep. Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL/SP), que determina a instauração de 

inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem econômica sempre que uma empresa ou 

grupo de empresas controlar um terço ou mais do mercado relevante. O relator, dep. Guiga Peixoto 

(PSL/SP), apresentou parecer favorável ao projeto. (Item 17) 

• PL 4165/19, do dep. Roberto de Lucena (PODE/SP), que determina que o fabricante ou o importador 

é responsável por veicular publicidade destinada a alertar a população sobre a suspensão, por 

determinação do Ministério da Saúde, da fabricação e venda de seus produtos e sobre os riscos à 

saúde humana decorrentes da utilização ou manuseio desses produtos. O relator, dep. Glaustin Fokus 

(PSC/GO), apresentou parecer pela aprovação, com emenda que suprime dispositivo que prevê a 

obrigatoriedade de realização da publicidade por meio de mídias que incluam a internet e a TV. (Item 

13) 

Às 11h: 

• Audiência pública para discutir a extinção da obrigatoriedade de registro profissional de jornalista e 

publicitário (MP 905/19). São convidados representantes da Abert, Fernaj, Fitert, Abej e CUT. 

Comissão de Defesa do Consumidor - CDC (11 e 12/12)  

11/12, às 10h: 

• REQ 82/19, do dep. Jorge Braz (Republicanos/RJ), que sugere ao Presidente da República que o 
cargo de diretor presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), seja ocupado por 
candidato com experiência na área de Tecnologia da Informação e ligado ao tema de Defesa do 
Consumidor. (Item 02) 

• REQ 99/19, do dep. Aureo (SD/RJ), que solicita audiência pública para debater a implantação da rede 
5G no Brasil, seus benefícios e possíveis malefícios para a população. Foram convidados: MCTIC, 
Anatel, Claro e Tim. (Item 07) 

• REQ 107/19, do dep. João Maia (PL/RN), que requer a inclusão de representantes da Fox e da MPA 
na audiência pública que irá tratar da medida da ANATEL que proibiu a Fox de oferecer programação 
linear, diretamente ao usuário pela Internet. (Item 09) 

• 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. (Item 19) 
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12/12, às 10h: 

• Audiência pública para discutir a medida da Anatel que proibiu a Fox de oferecer programação linear 

diretamente ao consumidor. São convidados: Márcio Novaes, presidente da Abratel; Abraão Balbino, 

superintendente de Competição da Anatel; Fábio Andrade, relações institucionais da Claro; Abert e 

Procon. 

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência – CPD (11/12, às 14h) 

• PL 6190/16, da dep. Erika Kokay (PT/DF), que exige cota mínima de 5% de pessoas com deficiência 

nas peças publicitárias de órgãos da Administração Pública em que for necessária a exposição de 

pessoas. O relator, dep. Vinicius Farah (MDB/RJ), apresentou parecer com emenda que suprime 

exigência de que na peça publicitária em questão a deficiência da pessoa deverá ser aparente.(Item 

06) 

Senado Federal 

Plenário do Senado (10 a 12/12): A pauta do Plenário está desbloqueada. Dos projetos pautados, destacam-
se: o PLC 153/17, que atribui à carteira de identidade do profissional radialista, emitida pelo sindicato da 
categoria, validade em todo o território nacional; e o PLC 40/17, que institui a Semana Nacional do Uso 
Consciente da Água. 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS (11/12, às 9h30) 

• PLC 161/15, do dep. Laercio Oliveira (SD/SE), que cria condições especiais de trabalho e 
aposentadoria para fotógrafos, repórter cinematográficos, cinematografistas, auxiliares e outros 
trabalhadores contratados por empresas de comunicação que, no desempenho de sua função, tenham 
que se deslocar carregando equipamentos ou mantê-los sobre os ombros. O relator, sen. Jorge Kajuru 
(PSB/GO), apresentou parecer pela aprovação, com emenda que suprime o dispositivo que determina 
que a atividade técnica do radialista atinente ao tratamento e registros visuais envolve a captação, a 
edição e a exibição de som e imagem no âmbito da emissora, por meio de equipamento eletrônico de 
filmagem, portátil ou não. (Item 28) 

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE (10/12, às 10h) 

• PL 5103/19, do sen. Marcos do Val (PODE/ES), que prorroga, até 2024, a possibilidade de deduzir do 

imposto de renda as quantias referentes a investimentos e ao patrocínio de obras audiovisuais 

brasileiras de produção independente e os valores aplicados na aquisição de cotas dos Fundos de 

Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional (Funcines). O relator, sen. Rogério Carvalho 

(PT/SE), apresentou parecer pela aprovação. 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ (10 e 11/12) 

10/12, às 10h: 

• PLS 166/18 (Prisão em 2ª Instância), que altera o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão 
após a condenação em segunda instância. A relatora, dep. Juíza Selma (PODE/MT), apresentou 
parecer com substitutivo. (Item 01) 

• PEC 186/19 (PEC Emergencial), que institui reserva de lei complementar para criar fundos públicos e 
extingue aqueles que não forem ratificados até o final do segundo exercício financeiro subsequente à 
promulgação desta Emenda Constitucional, e dá outras providências. O relator, sen. Oriovisto 
Guimarães (PODE/PR), apresentou parecer com substitutivo. (Item 02) 

11/12, 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. (Item 13) 
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Congresso Nacional 

Sessão do Congresso (10/12, às 11h) 

• Dois vetos trancam a pauta do Congresso: Veto 35/19 (condições de inelegibilidades eleitoral) e Veto 

44/19 (indenização para mulheres marisqueiras). Além disso, estão pautados outros 25 projetos de lei 

de abertura de crédito. 

CPMI das Fake News (10 e 11/12) 

10/12, às 14h30: 

• Será realizada oitiva com a presença de Paulo Marinho (PSL/RJ), empresário e suplente do sen. Flávio 

Bolsonaro (PSL/RJ). 

11/12, às 13h: 

• Será realizada oitiva com as presenças de Diogo Rais, professor da PUC/SP; Rafael Evangelista, da 

Unicamp; e Leonel Aguiar, da PUC/RJ. 

Audiência pública sobre a “influência das mídias digitais sobre a sociedade brasileira” (12/12, às 9h) 

• As Ouvidorias da Câmara e do Senado realizarão um debate sobre os riscos e benefícios do uso das 

mídias digitais para a formação da opinião pública e no funcionamento da democracia. A intenção é 

abordar os resultados da pesquisa de opinião “uso de redes sociais, notícias falsas e privacidade na 

internet", promovida em parceria pelas Ouvidorias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e 

executada pelo DataSenado, com apoio da Consultoria Legislativa da Câmara. 


