
  
  

Comunicado aos Associados  
  
  

Presidente da ABEMD participará de Audiência Públic a 

para discutir Proteção de Dados Pessoais  

  

  

Caros Associados, 

  

Enviamos abaixo, para conhecimento, o convite oficial para a Audiência Pública de 

Tratamento e Proteção de Dados Pessoais como tema "Consentimento: Tratamento de 

Dados Sensíveis, Comercialização de Dados e Marketing Direto" Projeto de Lei nº 

4060/2016 e apensados (PL 5276-A-16 - que dispõe sobre o tratamento de dados 

pessoais para a garantia do livre desenvolvimento da personalidade e da dignidade da 

pessoa natural e PL 6291-16 - que altera o Marco Civil da Internet, no sentido de proibir 

o compartilhamento de dados pessoais dos assinantes de aplicações de internet) 

recebido pelo presidente da ABEMD, Efraim Kapulski, que será realizada amanhã, 

29/03, as 14:30h na Câmara dos Deputados, em Brasília. 

  

 

 

 

 

 



 

 
  

CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Comissão Especial destinada a proferir Parecer ao Projeto de 

Lei nº 4060, de 2012, do Dep. Milton Monti, que "dispõe sobre o tratamento de 
dados pessoais, e dá outras providências", e apensados. (Tratamento e 
Proteção de Dados Pessoais). 

Brasília, 24 de março de 2017. 

A sua Senhoria o Senhor 
EFRAIM KAPULSKI, Presidente da Associação 

Brasileira de Marketing Direto - ABEMD 

  
Ilmo. Senhor, 
  
Com os meus cumprimentos, informo que a Câmara 

dos Deputados criou Comissão Especial destinada a apreciar e proferir 
parecer à Projeto de Lei nº 4060, de 2012, do Dep. Milton Monti, que 
"dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, e dá outras 
providências", e apensados.  

  
Com o objetivo de obter subsídios para os trabalhos 

desta comissão, tenho o prazer de convidar Vossa Senhoria, na 
qualidade de palestrante, para Audiência Pública sobre o tema 
"Consentimento: Tratamento de Dados Sensíveis, 
Comercialização de Dados e Marketing Direto", a realizar-se na 
Câmara dos Deputados no próximo dia 29 de março, quarta-feira, 
às 14h30, em plenário a ser posteriormente informado. Seguem, 
anexos, os avulsos do PL 4060/12 e de seus apensos, que 
encontram-se em análise nesta Comissão Especial. 

  
O convite partiu de decisão deste colegiado, por 

proposta do Relator da Comissão, Deputado Orlando Silva 
(PCdoB/SP), aprovada em reunião realizada no dia 22/11/16. 

  
Esclareço que V.S.ª disporá inicialmente de 20 minutos 

para sua explanação e solicito, se possível, encaminhar 



antecipadamente a palestra ou sua súmula por escrito à Secretaria da 
Comissão, a fim de possibilitar a sua distribuição aos membros da 
Comissão. 

  
Contando desde já com sua valiosa colaboração, agradeço a atenção 
dispensada. 

  

Atenciosamente, 

  

Deputada BRUNA FURLAN 

Presidente 

  

  

COMISSÃO ESPECIAL - PL 4060/2012 - TRATAMENTO E PROTEÇÃO 
DE DADOS PESSOAIS 
Câmara dos Deputados    
Serviço de Comissões Especiais -   
Brasília/DF - CEP. 70.160-900   
Secretária: Raquel Andrade de   

  

Comunicação e Imprensa 
ABEMD 
(11) 3129-3001 


