
Conheça os
principais projetos
Dentre os atuais 409 projetos que se encontram em tramitação no Congresso Nacional, M&M Especial detalha 56, que
são os mais relevantes em termos de impacto ao setor e também de seriedade da proposição. Eles estão ordenados
em PL (Projeto de Lei Ordinária), PLC (Projeto de Lei da Câmara -- sigla usada no Senado), PL5 (Projeto de Lei do
Senado -- sigla usada na Câmara), PEC (Proposta de Emenda Constitucional) e PLP (Projeto de Lei Complementar)



BEBIDAS
• PL 4846/1994. Autor: ex-depu-
tado Francisco Silva (PP/RJ)
Estabelece a proibição de que
a publicidade de bebidas alco-
ólicas efetue conexão com prá-
ticas esportivas. Determina
que "toda publicidade comer-
cial de bebidas alcoólicas deve-
rá conter, em seu término, a
seguinte advertência: 'O consu-
mo de bebidas alcoólicas é pre-
judicial a saúde . Também pre-
vê que essas propagandas só
deverão ser veiculadas em
emissoras de rádio e TV após
as 22h. O texto proíbe também
a publicidade de bebidas alco-
ólicas em estádios de futebol e
ginásios de esportes.
Situação: Encontra-se na Mesa
Diretora da Câmara dos Depu-

tados, aguardando a formação
de uma Comissão Especial para
analisá-lo juntamente com os
128 projetos apensados a ele.

• PLC 35/2000. Autor: ex-depu-
tado Aírton Dipp (PDT/RS) (na
Câmara tinha o número PL
2733/1997)
Recebeu uma emenda quando
foi aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça da Câma-
ra, que estabeleceu restrições à
propaganda de bebidas. Confor-
me a emenda, "a embalagem, o
rótulo e' também "a "propaganda
de bebida alcoólica conterão,
obrigatoriamente, em caracteres
legíveis e de forma ostensiva, as
inscrições: 'Venda proibida para
menores de 18 anos' e 'Bebida
alcoólica é prejudicial à saúde'".
Situação: Foi aprovado no ple-
nário da Câmara e encontra-se
no Senado.

• PLP 134/2000. Autor: deputa-
do Fernando Gabeira (PV/RJ)
Cria a contribuição sobre gastos
com propaganda de bebidas para
financiar o Fundo Nacional de
Assistência Médico-Hospitalar a
Acidentados de trânsito. A con-
tribuição deve será restrita à
publicidade de bebidas cujo teor
alcoólico seja superior a 0,5% em
volume. Determina que a base
de cálculo da contribuição será
"o faturamento na veiculação da
publicidade e propaganda refe-
rente à promoção comercial de
bebidas alcoólicas pelos meios
de comunicação". A alíquota
será de 20% sobre o montante
faturado. O projeto prevê que os
contribuintes são: empresas pro-
dutoras ou fabricantes, estan-
dardizadores ou padronizadores,
envasadores ou engarrafadores,
acondicionadores, exportadores
e importadores de bebidas al-

coólicas. A responsabilidade pela
retenção e pelo recolhimento da
contribuição será dos veículos
de comunicação.
Situação: O Projeto de Lei já foi
aprovado nas Comissões de Se-
guridade Social e Família, Finan-
ças e Tributação e agora será
analisado pela Comissão de
Constituição e Justiça da Câma-
ra dos Deputados.
Sobre o autor: O deputado Fer-
nando Gabeira (dep.fernando
gabeira@camara.gov.br) é jorna-
lista e também parlamentar fede-
ral desde 1995. Seu gabinete aten-
de pelo telefone (61) 215-5302.

• PLP 153/2005. Autor: Almir
Moura (sem partido/RJ)
Estabelece aumento de 25% da
alíquota do Imposto sobre Servi-
ço de Qualquer Natureza sobre a
propaganda de bebidas alcoólicas.
Situação: Aprovado na Comis-

são de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados e aguar-
da análise na Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Casa, com
parecer favorável.
Sobre o autor: O deputado Al-
mir Moura (dep.almirmoura@
camara.gov.br) é radialista e está
em seu primeiro mandato na
Câmara dos Deputados. Seu ga-
binete atende pelo telefone:
(61) 215-5639.

CIGARROS
• PL 4921/2005. Autor: deputa-
do Carlos Nader (PL/RJ)
Estabelece a proibição de exibi-
ção pública de imagens de pes-
soas fumando. A restrição vale
para todos os programas televi-
sivos nacionais veiculados por
emissoras abertas ou por assina-
tura e produções cinematográ-
ficas ou de vídeos, independen-
temente de sua duração (curta,



média ou longa-metragem). A
proposta acrescenta dispositivos
à Lei nº 9294/96, que restringiu
a publicidade e o consumo de
produtos fumígeros em ambien-
tes fechados. No caso dos filmes,
as emissoras de televisão ou as
salas de exibição terão que in-
formar, antes e depois da veicu-
lação da obra em que apareçam
pessoas fumando, mensagens de
advertência sobre os malefícios
do fumo. A regra vale para pro-
duções nacionais e estrangeiras.
O projeto também estabelece
que as empresas de comunica-
ção ou produtoras de filmes que
desrespeitarem a proibição po-
derão ter a programação suspen-
sa temporariamente.
Situação: Tramita em uma co-
missão especial criada para ana-
lisar propostas que tratam da
proibição de propagandas de ci-
garros e bebidas. Está sujeita à
análise do plenário.
Sobre o autor: O deputado Car-
los Nader (dep.carlosnader@
camara.gov.br) é advogado, já tra-
balhou no setor de radiodifusão
entre 1997 e 2001, quando exer-
ceu o cargo de diretor geral do sis-
tema Sul-Fluminense de Comuni-
cação. Telefone: (61) 215-5533.

AUTOMÓVEIS
• PIS 245/1999. Autora: senado-
ra Emília Fernandes (PTB/RS)
Obriga todo anúncio oriundo da
indústria automobilística a incluir
mensagem educativa de trânsito.
Situação: A proposta já foi
aprovada pelas Comissões do

Senado e da Câmara e voltou ao
Senado para os parlamentares
se pronunciarem sobre o subs-
titutivo da Câmara. Atualmen-
te, tramita na Comissão de
Constituição e Justiça com pa-
recer favorável.
Sobre a autora: Atualmente
está licenciada.

• PL 892/1999. Autor: deputado
Carlos Santana (PT/RJ)
Determina que "a publicidade de
veículos automotores nas emis-
soras de radiodifusão sonora e
de imagens será seguida de men-
sagem alusiva à educação no
trânsito".
Situação: Aprovado nas Comis-
sões de Viação e Transportes e
de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicações e Informática da Câma-
ra dos Deputados. Atualmente,
encontra-se na Comissão de
Constituição e Justiça da Casa
com parecer contrário.
Sobre o autor: O deputado Car-
los Santana (dep.carlossantana
@camara.gov.br) é metalúrgico
e é deputado federal desde 1995.
Seu gabinete atende pelo tele-
fone (61) 215-5286.

MEDICAMENTOS
• PL 1402/1999. Autor: ex-depu-
tado Evilásio Cavalcanti de Fa-
rias (PSB/SP)
Proíbe a propaganda de remé-
dios de venda livre em veículos
de comunicação de massa. A
única forma de publicidade para
esse tipo de medicamento, se-
gundo a proposta, é por meio de

periódicos dirigidos aos profis-
sionais do setor de saúde. O tex-
to estabelece ainda que "a pro-
paganda de medicamentos não
poderá conter afirmações que
não sejam passíveis de compro-
vação científica nem poderá uti-
lizar depoimentos de profissio-
nais que não sejam legalmente
qualificados para fazê-lo".
Situação: O Projeto de Lei
aguarda parecer na Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática. A pro-
posta ainda tramitará nas Co-
missões de Defesa do Consumi-
dor e Seguridade Social e Famí-
lia para depois seguir para a
análise da Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara dos
Deputados.

• PL 2020/1999. Autor: deputa-
do Luiz Bittencourt (PMDB-GO)
Obriga a divulgação de mensa-
gens sobre medicamentos gené-
ricos nos anúncios de remédios
e similares, cujo conteúdo será
estabelecido pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).
Situação: Aprovado nas Comis-
sões de Defesa do Consumidor
e na de Seguridade Social e Fa-
mília. Atualmente, encontra-se
na Comissão de Constituição e
Justiça com parecer favorável.
Sobre o autor: O deputado Luiz
Bittencourt (dep.luizbittencourt
@câmara.gov.br) é engenheiro
civil e professor universitário. O
telefone de seu gabinete é (61)
215-5844.

• PL 2724/2000. Autor: ex-depu-
tado Carlos Mosconi (PSDB/MG)
Obriga os laboratórios farma-
cêuticos a informarem o preço do
medicamento na respectiva pro-
paganda comercial. O projeto
pode gerar problemas no setor
produtivo, uma vez que os fabri-
cantes não têm controle sobre o
preço nos pontos-de-venda.
Situação: A proposta foi aprova-
da nas Comissões de Segurida-
de Social e Família e de Defesa
do Consumidor e encontra-se na
Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania com parecer
favorável.

PRODUTOS INFANTIS
• PL 5921/2001. Autor: deputa-
do Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR)
Proíbe a publicidade para a ven-
da de produtos infantis.
Situação: Está sob análise da
Comissão de Defesa do Consu-
midor. Após seu parecer, a pro-
posta seguirá para avaliação da
Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania.
Sobre o autor: O deputado Luiz
Carlos Hauly (dep.luizcarlos
hauly@camara.gov.br) é profes-
sor e economista. Exerce o car-
go de deputado federal desde
1991. O telefone de seu gabine-
te em Brasília é (61) 215-5220.

• PL 29/1999. Autor: deputado
Paulo Rocha (PT/PA)
Propõe que, durante os horári-
os de transmissão de programa-
ção infanto-juvenil em rádio e
televisão, "não poderá a emisso-
ra veicular propaganda de pro-
gramação ou outra peça publici-
tária que contenha cenas, falas,
músicas ou qualquer outro tipo
de mensagem classificadas como
impróprias para o público juve-
nil". O descumprimento da de-
terminação acarretará multa de
20 mil Ufirs (Unidades Fiscais de
Referência) para a empresa
anunciante a cada inserção ou
veiculação do anúncio. O proje-
to também estabelece que os
valores arrecadados com as mul-
tas serão utilizados em campa-
nhas educativas realizadas pelo
governo federal, pelos Estados
ou municípios.
Situação: Tramita na Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática. Depois
seguirá para a Comissão de Se-
guridade Social e Família. Por
fim, será analisado pelos parla-
mentares da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania
da Câmara dos Deputados.
Sobre o autor: O deputado Pau-
lo Rocha (dep.paulorocha@
camara.gov.br) é técnico em ar-
tes gráficas. O parlamentar exer-
ce o cargo desde 1991. Seu ga-
binete atende pelo telefone (61)
215-5483.

• PL 1201/2003. Autor: deputa-
do E limar Máximo Damasceno
(Prona/SP)
Estabelece alteração do Estatu-

to da Criança e do Adolescente
ao determinar que cabe à auto-
ridade judiciária disciplinar a
participação de crianças e de
adolescentes em eventos artís-
ticos. O projeto também prevê
que "na participação de crianças
e de adolescentes em produções
cinematográficas, teatrais, tele-
visivas, radiofônicas, fonográfi-
cas e de propaganda e publici-
dade, a autoridade judiciária de-
verá considerar as seguintes
condições, além de outras esta-
belecidas em lei: a) jornada re-
duzida nunca superior a quatro
horas diárias diurnas em horário
adverso ao período escolar estu-
dado; b) proibição do exercício
das atividades aos sábados e aos
domingos; c) obrigação de se
contratar seguro contra aciden-
tes pessoais em favor da criança
ou do adolescente; d) não-expo-
sição a situações de constrangi-
mento físico ou psicológico, de
humilhação, de lascívia, de depre-
ciação de sua auto-imagem e de
submissão a situação vexatória".
Situação: Aprovado na Comis-
são de Seguridade Social e Fa-
mília e aguarda parecer na Co-
missão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania.
Sobre o autor: O deputado Eli-
mar Máximo Damasceno (dep.
elimarmaximodamasceno@
camara.gov.br) é médico e está
em seu primeiro mandato. O
telefone de seu gabinete é
(61) 215-5446.

ALIMENTOS
• PLS 25/2003. Autor: senador
Tião Viana (PT/AC)
Estabelece a proibição de pro-
paganda de alimentos nas emis-
soras de rádio e TV entre 6 e 20
horas. Também proíbe as propa-
gandas por meio eletrônico -
inclusive internet —, em mídia
exterior e na forma indireta
(merchandising) nos programas
de rádio e televisão, produzidas
ou não no País, em qualquer ho-
rário. Para as peças que pode-
rão ser veiculadas, o projeto tam-
bém estabelece algumas condi-
ções: "Não empregar imperati-
vos que induzam diretamente ao
consumo; não sugerir o consu-
mo exagerado; não atribuir ao
produto propriedades nutricio-
nais ou outras não comprovadas
cientificamente e não incluir a
participação de crianças ou ado-
lescentes".
O projeto também determina
que o grupo de alimentos que
poderão ter publicidade será es-
tabelecido pelo Poder Executi-
vo, que divulgará uma lista dos
produtos a cada dois anos.
Situação: Tramita na Comissão
de Assuntos Sociais do Senado.
O assunto será tema de audiên-
cia pública a ser marcada com
entidades representativas do
setor de comunicações, como
Abert, Conar, ANJ e Aner.
Sobre o autor: O senador (tião.
viana@senador.gov.br) é doutor



em medicina e está em seu pri-
meiro mandato no Senado Fede-
ral. Seu gabinete atende pelo
telefone (61) 311-4546.

• PLS 26/2003. Autor: senador
Tião Viana (PT/AC)
Proíbe a atribuição de destaque
às declarações de qualidades e
de características nutritivas tan-
to nas embalagens quanto na
publicidade de alimentos.
Situação: O projeto foi aprova-
do na Comissão de Assuntos So-
ciais e agora aguarda na Comis-
são de Constituição e Justiça a
apreciação do parecer favorável
do senador Mozarildo Cavalcan-
ti (PTB-RR). Está pronto para
votação.

• PLS 121/2005. Autor: senador
Papaléo Paes (PMDB-AP)
Institui normas básicas sobre ali-
mentos para estabelecer a obri-
gatoriedade de informar o valor
energético de produtos apresen-
tados em propagandas de ali-
mentos e bebidas. Segundo a
proposta, "a propaganda de ali-
mentos e bebidas, obrigatória e
ostensivamente deverá conter
informação sobre o valor ener-
gético do produto apresentado".
Situação: Encontra-se no plená-
rio do Senado, aguardando ser
incluído na ordem do dia para
votação.
Sobre o autor: O senador
(papaleo@senador.gov.br) é mé-
dico. Já foi prefeito de Macapá e
está no primeiro mandato como
senador. O telefone de seu gabi-
nete em Brasília é (61) 311-3256.

• PL 3547/2004. Autor: depu-
tado João Herrmann Neto
(PPS/SP)
Trata da divulgação de dietas
alimentares. Segundo o projeto,
"a divulgação de dietas alimen-
tares pelos veículos de comuni-
cação falada, escrita e eletrôni-
ca deve ser feita com a devida
identificação do profissional de
saúde responsável pela sua
prescrição".
Situação: Encontra-se na Co-
nússão de Ciência e Tecnologia,
Comunicações e Informática da
Câmara dos Deputados. A pro-
posta ainda tramitará nas Comis-
sões de Defesa do Consumidor,
Seguridade Social e Família e
Constituição e Justiça.
Sobre o autor: O deputado João
Herrmann Neto (dep.joao
herrmannneto@camara. gov.br)
é engenheiro agrônomo, já foi pre-
feito de Piracicaba (SP) e é depu-
tado federal desde 1983. O telefo-
ne de seu gabinete é (61) 215-5913.

• PL 5047/2001. Autor: deputa-
do João Herrmann Neto
Proíbe a veiculação de propa-
ganda que contenha mensagem
subliminar. Também estabelece
pena de detenção de seis meses
a dois anos e multa.
Situação: Aprovado nas Comis-
sões de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática e
Defesa do Consumidor. Atual-
mente, a proposta aguarda pa-
recer na Comissão de Constitui-
ção e Justiça.

PROPAGANDA OFICIAL
• PL 3894/2000. Autor: deputa-
do Pompeo de Mattos (PDT/RS)
Determina que a propaganda
governamental deverá ter cará-
ter educativo, informativo ou de
orientação social, "sendo veda-
da a apresentação de símbolos
ou slogans da administração es-
tadual". O projeto proíbe "qual-
quer propaganda que direta ou
indiretamente contenha expres-
sões, nomes, mensagens ou ima-
gens que caracterizem promo-
ção de partidos políticos, entida-
des particulares, servidores pú-
blicos ou autoridades do Poder
Executivo, Legislativo ou Judi-
ciário". Também sugere que o
"Poder Público não poderá fazer
propaganda que possa induzir o
cidadão a engano de suas ativi-
dades". "Quando a propaganda
utilizar depoimento, este deve-
rá ser personalizado e a mesma
peça deverá trazer um outro de
opinião contrária para que o con-
tribuinte possa vislumbrar, de
forma clara, posições divergen-
tes sobre o mesmo tema".
Situação: Tramita na Comissão
de Trabalho, Administração e
Serviço Público e ainda passará
pelas Comissões de Ciência e
Tecnologia e de Constituição e
Justiça.
Sobre o autor: O deputado Pom-
peo de Mattos (dep.pompeode
mattos@camara.gov.br) é advo-
gado e bancário. Foi deputado
estadual no Rio Grande do Sul
na década de 90 e é deputado
federal desde 1999. O telefone
de seu gabinete é (61) 215-5810.

• PLP 205/2001. Autor: ex-depu-
tado Marcos Cintra (PFL/SP)
Proíbe a realização de despesas
com publicidade e propaganda
governamental por qualquer
meio de comunicação no País e
no exterior. O projeto só exclui
as campanhas educativas e de
orientação à comunidade. O va-
lor a ser investido nessas cam-
panhas é limitado a 0,5% das
despesas com pessoal no âmbi-
to da União e 1% no caso das
demais esferas. O parlamentar
argumenta que dessa forma as
despesas com propagandas se-
rão enquadradas nas determina-
ções da Lei de Responsabilida-
de Fiscal.
Situação: Tramita na Comissão
de Constituição e Justiça, onde
aguarda parecer.

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
• PLS 161/2002. Autor: senador
José Jorge (PFL-PE)
Proíbe as instituições financeiras
de praticar quaisquer atos de
publicidade "com o intuito de
atrair novos beneficiários,
titulares de benefícios de apo-

sentadoria e pensão do Regime
Geral de Previdência".
Situação: Encontra-se na Co-
missão de Constituição e Justi-
ça do Senado aguardando a de-
signação de relator. Depois se-
gue para análise da Comissão de
Assuntos Sociais do Senado.
Sobre o autor: O senador José
Jorge (jose.jorge@senador.
gov.br) é engenheiro mecânico,
economista e professor, e tam-
bém é parlamentar desde 1998.
Já foi ministro de Minas e Ener-
gia durante o governo Fernando
Henrique Cardoso. O telefone de
seu gabinete é (61) 311-3245.

NORMAS SOBRE
A PROPAGANDA
• PL 6924/2002. Autora: depu-
tada Almerinda de Carvalho
(PPB/RJ)
Estabelece que "a publicidade
deve ser veiculada de forma cla-
ra, de tamanho e velocidade uni-
formes, de forma tal que o con-
sumidor, fácil e imediatamente, a
identifique como tal". O texto
também determina que fica ve-
dado o uso de destaque "em le-
tras menores em qualquer parte
do anúncio, bem como o uso de
imagens ilustrativas, devendo as
mesmas corresponder aos bens
anunciados". Diz ainda que "o for-
necedor na publicidade de seus
produtos ou serviços manterá em
seu poder, para informação dos
legítimos interessados, os dados
fáticos, técnicos e científicos que
dão sustentação à mensagem".

Situação: Encontra-se na Co-
missão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania da Câmara
aguardando parecer do deputa-
do Antônio Carlos Magalhães
Neto (PFL/BA).
Sobre a autora: A parlamentar
(dep.almerindade carvalho
@camara.gov.br) é professora e
é deputada federal desde 1999.
O telefone de seu gabinete é
(61)215-5216.

• PL 237/2003. Autor: deputado
Bismarck Maia (PSDB/CE)
Estabelece que o anúncio com
mensagem escrita, veiculado na
TV, deve permanecer visível por
tempo suficiente para a leitura
de todo o texto exibido. O pro-
jeto também proíbe a exposição
de texto na vertical.
Situação: Aprovado na Comis-
são de Defesa do Consumidor da
Câmara dos Deputados e agora
aguarda parecer na Comissão de
Constituição e Justiça da Casa.
Sobre o autor: O deputado Bis-
marck Maia (dep.bismarckmaia
@camara.gov.br) é funcionário
público, já foi deputado
estadual no Ceará na década de
90 e exerce o mandato de de-
putado federal pela primeira
vez. Seu gabinete atende pelo
telefone (61) 215-5622.

• PL 1016/2003. Autor: deputado
Renato Casagrande (PSB/ES)
Estabelece que "o fabricante e
o distribuidor de produto cuja
veiculação comercial seja efe-

tuada em embalagem descartá-
vel deve destinar 10% (dez por
cento) do valor despendido
com a propaganda comercial
do respectivo produto à educa-
ção ambiental".
Situação: Encontra-se na Comis-
são de Educação e Cultura da Câ-
mara dos Deputados, aguardando
parecer. A proposta ainda vai tra-
mitar nas Comissões de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e
Comércio, Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável e de
Constituição e Justiça.
Sobre o autor: O deputado Re-
nato Casagrande (dep.renato
casagrande@camara.gov.br) é
advogado e engenheiro florestal.
Foi deputado estadual entre
1991 e 1994, vice-governador do
Espírito Santo entre 1995 e 1998
e atualmente exerce seu primei-
ro mandato como deputado fe-
deral. O telefone de seu gabine-
te é (61) 215-5662.

• PL 33/2003. Autor: deputado
Davi Alcolumbre (PDT/AP)
Autoriza os Estados a legislar
sobre propaganda comercial.
Situação: O projeto tramita na
Comissão de Constituição e Jus-
tiça com parecer contrário.
Sobre o autor: O deputado Al-
columbre (dep.davialcolumbre
@camara.gov.br) é comerciante e
já foi vereador em Macapá entre
2001 e 2003. Atualmente, exerce
seu primeiro mandato como depu-
tado federal. O telefone de seu ga-
binete é (61) 215-5231.



PROPRIEDADE
DE EMPRESAS DE
RADIODIFUSÃO
• PEC 55/2004. Autor: senador
Maguito Vilela (PMDB/GO)
Dá nova redação ao artigo 222
da Constituição Federal, que tra-
ta da propriedade de empresas
de radiodifusão e internet. Esta-
belece que "a propriedade de
empresa jornalística, de empre-
sa de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, de empresa de
acesso à Internet e de empresa
que explore a produção, progra-
mação ou o provimento de con-
teúdo de comunicação social ele-
trônica dirigida ao público bra-
sileiro, por qualquer meio e in-
dependentemente dos serviços
de telecomunicações de que fa-
çam uso e com os quais não se
confundem, é privativa de bra-
sileiros natos ou naturalizados há
mais de dez anos, ou de pessoas
jurídicas constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sede no
País". Também estabelece que
pelos menos 70% do capital to-
tal e votante das empresas de-
verá pertencer direta ou indire-
tamente a brasileiros natos ou
naturalizados há mais de dez
anos, que deverão exercer a ges-
tão das atividades e estabelece-
rão o conteúdo da programação.
O texto prevê ainda que "a res-
ponsabilidade editorial e as ati-

vidades de seleção e direção da
programação veiculada pelas
empresas são privativas de bra-
sileiros natos ou naturalizados há
mais de dez anos".
Situação: A proposta do senador
tramita na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e de Cidadania do
Senado.
Sobre o autor: O senador Ma-
guito Vilela (maguito.vilela@
senador.gov.br) já foi governa-
dor de Goiás e hoje é o atual vice-
líder do PMDB no Senado Fede-
ral. O telefone de seu gabinete é
(61)311-1132.

• PL 4209/2004. Autor: deputa-
do Luiz Piauhylino (PDT/PE)
Estabelece que "a produção, a
programação e o provimento de
conteúdo nacional de comunica-
ção social eletrônica, por qual-
quer meio e independentemen-
te dos serviços de telecomunica-
ções de que façam uso e com os
quais não se confundam, somen-
te poderão ser feitos por brasi-
leiros natos ou naturalizados há
mais de dez anos ou por pessoas
jurídicas constituídas sob as leis
brasileiras, nas quais ao menos
70% do capital total e do capital
votante deverão pertencer, dire-
ta ou indiretamente, a brasilei-
ros natos ou naturalizados há
mais de dez anos". As restrições
não se aplicam à programação e
ao provimento de conteúdo vei-
culado em emissoras de TV por

assinatura. "As empresas que
explorem os serviços de telefo-
nia fixa e móvel não poderão, por
si, suas controladas ou controla-
doras, ou empresas sob contro-
le comum, produzir, programar
ou prover conteúdo nacional de
comunicação social eletrônica
ou prestar o serviço de provi-
mento de acesso à Internet."
Por fim, o parlamentar sugere
que "independentemente da pla-
taforma tecnológica utilizada
para a transmissão de um con-
teúdo de comunicação social ele-
trônica, é proibido a ele sobre-
por, tornar disponível simulta-
neamente, ou de qualquer forma
associar patrocínio, publicidade,
interatividade, comercialização
de produtos ou prestação de ser-
viço, ou qualquer outro conteú-
do, sem a expressa autorização
de seu programador original".
Situação: O projeto tramita na
Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comér-
cio da Câmara.
Sobre o autor: O deputado Luiz
Piauhylino (dep.luizpiauhylino
@camara.gov.br) é advogado
além de ser ligado ao setor de
Tecnologia da Informação. Já foi
presidente da Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos De-
putados e também conselheiro
da Associação das Empresas
Brasileiras de Tecnologia da In-
formação, Software e Internet

(Assespro) em 2003-2004. O te-
lefone de seu gabinete é (61)
215-5224.

• PL 1879/2003. Autor: deputa-
do Edson Duarte (PV/BA)
Estabelece a obrigatoriedade da
divulgação na internet da rela-
ção de proprietários e diretores
das empresas de radiodifusão
sonora e de sons e imagens. De-
termina que da relação deverão
constar todas as empresas que
detêm concessão ou permissão
para prestação de serviço de ra-
diodifusão sonora e de sons e
imagens, identificando o muni-
cípio e a Unidade da Federação;
a data em que cada empresa re-
cebeu a concessão ou permissão;
e a data em que cada empresa
deve renovar a autorização, con-
cessão ou permissão. Também
deverá fazer parte a relação dos
sócios e diretores das empresas
de radiodifusão sonora e de sons
e imagens cujas outorgas para
prestação do serviço estejam em
vigor, assim como a relação dos
sócios e diretores das pessoas
jurídicas que sejam proprietárias
de empresas de radiodifusão, di-
retamente ou por meio de enca-
deamento. A relação ainda de-
verá ter o número de concessões
e permissões de radiodifusão em
vigor outorgadas a cada empre-
sa e a classificação de cada con-
cessão ou permissão em vigor,
discriminada por empresa de-
tentora da outorga, tipo de
transmissão, área de serviços,
tipo de modulação, tempo de
funcionamento, faixa de fre-
qüências e comprimento das
ondas radioelétricas.
Situação: Tramita na Comissão
de Trabalho, de Administração e
Serviço Público da Câmara dos
Deputados.
Sobre o autor: O deputado Ed-
son Duarte (dep.edsonduarte
@camara.gov.br) é técnico em
agropecuária, auxiliar de patolo-
gia clínica e pedagogo. O telefo-
ne de seu gabinete em Brasília é
(61) 215-5535.

• PL 4026/2004. Autor: deputa-
do Cláudio Magrão (PPS/SP)
Trata de limites à concentração
econômica nos meios de comu-
nicação. O texto determina que
"os veículos de imprensa, as
emissoras de radiodifusão sono-
ra e de sons e imagens e demais
meios de comunicação social
eletrônica, independentemente
da tecnologia utilizada para a
prestação do serviço, deverão
atender aos seguintes limites à
concentração econômica: cada
entidade só poderá ter conces-
são, permissão ou autorização
para executar serviços de radio-
difusão, em todo o País, dentro
dos seguintes limites: estações
de radiodifusão sonora: l - on-
das médias: 10, sendo no máxi-
mo duas por Estado; 2 - ondas
tropicais: 3, sendo no máximo
duas por Estado; 3 - ondas cur-

tas: 3; 4 - freqüência modulada:
6". No caso das estações de ra-
diodifusão de sons e imagens, o
limite é de duas por Estado. O
projeto de lei também determi-
na que "a operação em rede de
emissoras de radiodifusão sono-
ra e de sons e imagens não po-
derá alcançar audiência efetiva,
em âmbito nacional, superior a
50% dos lares, em qualquer ho-
rário; a programação de uma
emissora de radiodifusão pode-
rá ser veiculada por apenas uma
estação em cada localidade para
reduzir a concentração econômi-
ca no setor de comunicações".
Situação: A proposta encontra-
se na Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicações e Infor-
mática, aguardando parecer.
Após análise dessa comissão,
seguirá para a Comissão de
Constituição e Justiça.
Sobre o autor: O deputado Cláu-
dio Magrão (dep.claudiomagrao
@camara.gov.br) está em seu
primeiro mandato. O telefone de
seu gabinete é (61) 215-5550.

• PL 601/1999. Autor: deputado
dr. Heleno (PSDB/RJ)
Dispõe sobre a veiculação de ar-
tigos da Constituição Federal no
rodapé de jornais e revistas edi-
tados em território nacional.
Situação: Aguardando desig-
nação de novo relator na Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania da Câmara
dos Deputados.
Sobre o autor: Dr. Heleno (dep.
dr.heleno@camara.gov.br) é ad-
vogado e contador. Está no seu
segundo mandato de deputado
federal. O telefone de seu gabi-
nete é (61) 215-5628.

• PLS109/1995. Autor: senador
Pedro Simon (PMDB/RS)
Dispõe sobre a outorga e reno-
vação de concessão ou permis-
são para exploração de serviço
de radiodifusão sonora e de sons
e imagens.
Situação: Encontra-se na Co-
missão de Infra-estrutura do Se-
nado aguardando parecer do re-
lator, senador Gerson Camata
(PMDB/ES).
Sobre o autor: O senador Pedro
Simon (pedro.simon@senador.
gov.br) é advogado e professor
universitário, já foi governador
do Estado do Rio Grande do Sul,
Ministro da Agricultura na déca-
da de 80 e exerce o seu terceiro
mandato no Senado Federal.

• PL 4352/2001. Autor deputa-
do Jovair Arantes (PTB/GO)
Disciplina a comercialização de
direitos de imagem relativos a
eventos esportivos ou de inte-
resse jornalístico.
Situação: Encontra-se na Co-
missão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (CC-
TCI). Teve como relator desig-
nado o deputado José Rocha
(PFL/BA).
Sobre o autor: Jovair Arantes



(dep.jovairarantes@camara.
gov.br) é cirurgião dentista e
deputado federal desde 1995.
O telefone de seu gabinete é
(61) 215-5504.

• PL 2134/1996. Autor: ex-depu-
tado Edemar Kussler (PSDB/RO)
Dispõe sobre a classificação
indicativa de programas de rá-
dio e TV e os horários para sua
veiculação.
Situação: Encontra-se na Mesa
Diretora da Câmara dos Depu-
tados para ser apensado ao PL
5269/2001.

• PEC 425/2001. Autor: deputa-
do Salvador Zimbaldi (PSDB/SP)
Dispõe sobre cobrança de preço
público pelo uso do solo ou sub-
solo urbanos dos municípios, não
cabendo cobrança estadual ou
federal.
Situação: Encontra-se na Comis-
são de Constituição e Justiça e de
Cidadania aguardando relator.
Sobre o autor: Salvador Zim-
baldi (dep.salvadorzimbaldi@
camara.gov.br) é servidor públi-
co e atua como deputado fede-
ral desde 1995.O telefone de seu
gabinete é (61) 215-5538.

• PL 3691/1997. Autor: ex-depu-
tado Salatiel Carvalho (PMDB/PE)
Proíbe a publicidade comercial
em canais de TV por assinatura.
Situação: Tramita na Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática (CCTCI)
aguardando parecer do relator,
Júlio Semeghini (PSDB-SP).

CONTROLE DA
PROGRAMAÇÃO
• PL 1600/2003. Autor: deputa-
do Orlando Fantazzini (PT/SP)
Prevê a criação do Código de
Ética para a Programação Tele-
visiva Brasileira. Entre as pro-
postas, o texto estabelece que
a programação das emissoras de
televisão será dividida em dois
horários básicos: o familiar, no
intervalo entre as 5 da madru-
gada e 21 horas e o horário adul-
to, entre 21 e 5 horas. O texto
prevê ainda que os programas
de TV serão classificados de
acordo com a existência de ce-
nas de violência e sexo. O pro-
jeto também estabelece a cria-
ção da Comissão Nacional Pela
Ética na Televisão (CNPET).
Esse órgão receberá queixas de
entidades civis regulamentadas
no País e terá o poder de notifi-
car as emissoras, multá-las e até
mesmo suspender a programa-
ção pelo prazo definido entre
três e 30 horas. A comissão tam-
bém poderá recomendar a cas-
sação da concessão da emisso-
ra que for alvo de reclamações
ao Ministério da Justiça e de-
mais órgãos competentes da
administração pública.

• PL 4074/2004. Autor: deputa-
do Orlando Fantazzini (PT/SP)
Altera o artigo 71 da Lei nº 4.117,

de 27 de agosto de 1962 - Códi-
go Brasileiro de Telecomunica-
ções. A proposta aumenta para
180 dias o prazo para que as emis-
soras mantenham arquivados os
seus programas transmitidos.
Situação: O projeto tramita na
Comissão de Seguridade Social
e Família.
Sobre o autor: O deputado Fan-
tazzini (orlandofantazzini@
camara.gov.br) é advogado e um
dos fundadores do Centro de
Defesa dos Direitos Humanos de
Guarulhos (SP). O telefone de
seu gabinete é (61) 215-5579.

• PL 339/1995. Autor: ex-depu-
tado Jacques Wagner (PT/BA)
Obriga as emissoras de rádio e
TV a veicularem mensagens re-
lacionadas à Aids. O projeto es-
tabelece que as mensagens de-
verão ser divulgadas nas emis-
soras de rádio entre 7 e 19 horas
e na TV entre 18 e 22 horas, e
que o material a ser veiculado
será fornecido pelo Poder Exe-
cutivo, especificamente os mi-
nistérios ligados às áreas de edu-
cação e saúde.
Situação: Encontra-se na Mesa
Diretora da Câmara dos Deputa-
dos aguardando análise de recur-
so do deputado Luiz Piauhylino
(PDT/PE), solicitando que o pro-
jeto seja apreciado em plenário.

• PL 591/1999. Autor: deputado
Paulo Lima (PMDB/SP)
Determina às emissoras de rádio
e televisão a veiculação de men-
sagens alusivas à prevenção de
doenças sexualmente transmis-
síveis (DST).
Situação: Aprovado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Co-
municações e Informática e ago-
ra aguarda parecer da Comissão
de Seguridade Social e Família.
Depois, seguirá para a Comissão
de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
Sobre o autor: Engenheiro e
educador, o deputado Paulo
Lima (dep.paulolima@camara.
gov.br) é parlamentar desde
1992. O telefone de seu gabine-
te é (61) 215-5507.

• PL 926/2003. Autor: deputado
José Mendonça Bezerra (PFL/PE)
Inclui no Simples as pessoas jurí-
dicas que exploram atividades de
propaganda e publicidade. O depu-
tado argumenta que apesar de ter
ocorrido em 2003 a ampliação de
segmentos que podem ser incluí-
dos no sistema de tributação, ou-
tros setores importantes, como o
de publicidade, continuaram fora
do regime tributário.
Situação: O projeto tramita na
Comissão de Finanças e Tribu-
tação.
Sobre o autor: O deputado José
Mendonça Bezerra (dep.jose
mendonca bezerra@camara.
gov.br) é advogado e pecuarista
e exerce seu sexto mandato na
Câmara. O telefone do seu gabi-
nete é (61) 215-5314.

• PL 3232/1992. Autor: ex-sena-
dor Josaphat Marinho (PFL/BA)
Institui a nova Lei de Imprensa
no País, dispondo sobre a liber-
dade de imprensa, de opinião e
de informação e disciplinando a
responsabilidade dos meios de
comunicação.
Situação: Pronto para a votação
no plenário da Câmara dos De-
putados.

• PL 1491/1999. Autor: Poder
Executivo
Dispõe sobre a organização do
Sistema Nacional de Correios, do
seu órgão regulador, e dá outras
providências.
Situação: Encontra-se na Co-
missão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público
aguardando parecer do rela-
tor, deputado Jovair Arantes
(PTB/GO).

• PLP 230/2004. Autor: deputa-
do Antônio Carlos Mendes Tha-
me (PSDB/SP)
Ficam incluídas na lista de ser-
viços tributáveis pelo Imposto
Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS) a "veiculação e
divulgação de textos, dese-
nhos e outros materiais de pu-
blicidade, por qualquer meio
(exceto em jornais, periódi-
cos, rádio e televisão), exclu-
indo-se da base de cálculo os
valores referentes à locação
dos espaços efetivamente uti-
lizados na veiculação e os des-
contos legais em favor de
agências de publicidade". Com
isso, afasta-se a possibilidade
de os governos estaduais tri-
butarem o serviço pelo Impos-
to sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS),- o
que acaba com a possibilidade
de bi-tributação.
Situação: Tramita em regime
de prioridade, aguarda parecer
da Comissão de Finanças e Tri-
butação (CFT) da Câmara dos
Deputados. Após passar pela
análise dos parlamentares da
CFT, a proposta segue para a
Comissão de Constituição e
Justiça da Casa.
Sobre o autor: O deputado An-
tônio Carlos Mendes Thame
(dep.antoniocarlosmendesthame@
camara.gov.br) é professor uni-
versitário e parlamentar desde
1987. O telefone de seu gabine-
te é (61) 215-5624.

• PEC 175/1995. Autor: Poder
Executivo
Altera o capítulo do Sistema
Tributário Nacional (reforma
tributária).
Situação: Apensada ao PEC 777
1999. Continua no plenário da
Câmara.

Projeto anexado:
• PEC 176/1993. Autor: ex-de-
putado Eduardo Jorge (PT/SP)
Dispõe sobre a imunidade tribu-
tária para o papel destinado à
impressão de livros, jornais e
periódicos.
Situação: Encontra-se na Mesa
Diretora aguardando constitui-
ção de Comissão Temporária
para análise.

• PL 3494/2000. Autor: ex-sena-
dor Lúcio Alcântara (PSDB/CE)
Dispõe sobre a estruturação e o
uso de bancos de dados sobre a
pessoa e disciplina o rito proces-
sual do Habeas Data.
Situação: encontra-se na Comis-
são de Constituição e Justiça e
Redação do Senado aguardando
parecer.

• PL 4906/2001, Autor: ex-sena-
dor Lúcio Alcântara (PSDB/CE)
Dispõe sobre o comércio ele-
trônico.
Situação: Encontra-se no plená-
rio da Câmara dos Deputados
aguardando encaminhamento
para a pauta.

Projetos anexados:
• PL 1483/1999. Autor: deputa-
do Dr. Hélio (PDT/SP)
Institui a fatura eletrônica e a
assinatura digital nas transações
do comércio eletrônico.

• PL 1589/1999. Autor: deputa-
do Luciano Pizzatto (PFL/PR)
Dispõe sobre o comércio eletrô-
nico, a validade jurídica do do-
cumento eletrônico e a assina-
tura digital.
Situação: Tramitam em conjun-
to com o PL 4906/01.

• PL 175/2001. Autor: senador
Ney Suassuna (PMDB/PB)
Elimina o limite de 49% de capi-
tal estrangeiro nas operadoras
de TV a cabo.
Situação: Aguardando inclusão
na ordem do dia do plenário do
Senado.
Sobre o autor: O senador Ney
Suassuna (neysuassu@se-
nador. gov.br) está no terceiro
mandato no Senado Federal, é
formado em Administração de
Empresas, Economia e Peda-
gogia e tem especialização em
Processamento de Dados. Foi
ministro da Integração Naci-
onal durante o governo Fer-
nando Henrique Cardoso. O
telefone de seu gabinete é
(61) 311-4345.

• PLP 205/2001. Autor: ex-de-
putada Elcione Barbalho
(PMDB/PA)
Proíbe a realização de despesa
com publicidade e propaganda
governamental, não compreen-

dendo na proibição as campa-
nhas educativas e de orientação
à comunidade.
Situação: Aguardando parecer
na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania da Câma-
ra dos Deputados.

• PL 428/1999. Autor: ex-deputa-
do Vicente Caropreso (PSDB/SC)
Vincula a veiculação de propa-
ganda de produtos e serviços
focados no sexo à exibição de
mensagens educativas de inte-
resse da saúde pública.
Situação: Encontra-se na Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania da Câma-
ra dos Deputados pronto para
ser votado.

• PL 510/1999. Autor: ex-senador
Mozaríldo Cavalcanti (PFL/RR)
Restringe ao horário noturno a
transmissão da propaganda de
bebida alcoólica e fumígenos.
Situação: Pronto para vota-
ção na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania
do Senado.

• PL 705/1999. Autor: deputado
Enio Bacci (PDT/RS)
Proíbe a inserção de propagan-
da de armas de fogo na mídia
escrita e televisiva e dá outras
providências.
Situação: Encontra-se na Co-
missão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania da Câmara
aguardando relator.
Sobre o autor: O deputado Enio
Bacci (dep.eniobacci@camara.
gov.br) é advogado e deputado
desde 1995. O telefone de seu
gabinete é (61) 215-5930.

• PL 892/1999. Autor: deputado
Carlos Santana (PT/RJ)
Dispõe sobre a veiculação de
mensagem educativa na publici-
dade de veículos automotores e
nas emissoras de rádio e TV.
Situação: Encontra-se na Co-
missão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania da Câmara
pronto para ser incluído na pau-
ta da comissão.
Sobre o autor: Carlos Santa-
na (dep.carlossantana @cama-
ra. gov.br) é metalúrgico e de-
putado federal desde 1991. O
telefone de seu gabinete é
(61) 215-5286.

• PL 1402/1999. Autor: ex-de-
putado Evilásio Farias (PSB/SP)
Modifica a Lei nº 9294, de 15
de julho de 1996, estabele-
cendo restrições à propagan-
da de medicamentos e terapi-
as, exigindo que seja feita em
publicações especializadas,
dirigidas direta e especifica-
mente a profissionais e insti-
tuições de saúde.
Situação: Encontra-se na Co-
missão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática
aguardando parecer. O novo re-
lator designado é o deputado
João Batista (PFL/SP).

Fonte: Meio & Mensagem, ano 27, n.especial, p. 6-11, 6 jun. 2005.




