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Notícias de interesse da segurança pública em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e 

Executivo, no plano federal, na semana do dia 10 a 14 de junho 2019.  

   

  

1.       PODER LEGISLATIVO -       

  

  

 

1.1  TRABALHO E PREVIDÊNCIA   

Categorias afetadas pela reforma da Previdência pressionam por mudanças 

Com a aproximação da apresentação do relatório da reforma da Previdência (PEC 6/19), 

marcada para quinta-feira (13), cresce a pressão por mudanças na proposta. Nesta terça-

feira (11), representantes de diversas categorias afetadas pelas novas regras propostas 

pelo governo participaram de audiências públicas na Câmara. 

Comissão avalia impactos da reforma da Previdência na vida das mulheres 

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados realiza audiência 

pública nesta tarde para discutir e avaliar os impactos da proposta de reforma da 

Previdência (PEC 6/19) na vida das mulheres. 

Relator e presidente da Câmara falam sobre Previdência; acompanhe 

 O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o relator da reforma da Previdência, deputado 

Samuel Moreira (PSDB-SP), concedem neste momento entrevista coletiva sobre a reforma 

da Previdência. Também estão presentes o presidente da comissão especial que analisa a 

reforma, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), e os líderes partidários.  

Projeto permite que governo antecipe recursos para bancar peritos em ações contra 

INSS 

O Projeto de Lei 2999/19 estabelece que o pagamento de peritos que realizam exames 

médicos em segurados que entram com ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), pedindo revisão ou concessão de benefício, será antecipado pelo governo ao 

tribunal regional federal ao qual o processo está ligado. A medida será aplicável a casos 

semelhantes na Justiça estadual. 

Maia e líderes dizem que deputados é que vão garantir votos para reforma da 

Previdência 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou em entrevista coletiva nesta quarta-feira 

(12) que a Câmara assumiu a responsabilidade pela aprovação da reforma da Previdência 

(PEC 6/19) e permitiu que os avanços no texto fossem construídos com diálogo. 

Relator antecipa que BPC, aposentadoria rural e capitalização estarão fora da reforma 

da Previdência 

O relator da reforma da Previdência (PEC 6/19), deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), 

adiantou que as mudanças no BPC e na aposentadoria rural e o modelo de capitalização 

proposto pelo governo estarão fora de seu parecer. Segundo Moreira, o texto que será 

apresentado amanhã (13) na comissão especial que analisa a proposta é uma construção 

de temas de consenso. 

Relator apresenta parecer à reforma da Previdência; acompanhe 

A comissão especial da reforma da Previdência (PEC 6/19) está reunida no plenário 2 para 

conhecer o relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP).  Neste momento, o relator lê 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578165-CATEGORIAS-AFETADAS-PELA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PRESSIONAM-POR-MUDANCAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572640-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PREVE-IDADE-MINIMA-DE-65-ANOS-PARA-HOMENS-E-62-PARA-MULHERES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578009-COMISSAO-AVALIA-IMPACTOS-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-NA-VIDA-DAS-MULHERES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572640-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PREVE-IDADE-MINIMA-DE-65-ANOS-PARA-HOMENS-E-62-PARA-MULHERES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578236-RELATOR-E-PRESIDENTE-DA-CAMARA-FALAM-SOBRE-PREVIDENCIA-ACOMPANHE.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578249-PROJETO-PERMITE-QUE-GOVERNO-ANTECIPE-RECURSOS-PARA-BANCAR-PERITOS-EM-ACOES-CONTRA-INSS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578249-PROJETO-PERMITE-QUE-GOVERNO-ANTECIPE-RECURSOS-PARA-BANCAR-PERITOS-EM-ACOES-CONTRA-INSS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578245-MAIA-E-LIDERES-DIZEM-QUE-DEPUTADOS-E-QUE-VAO-GARANTIR-VOTOS-PARA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578245-MAIA-E-LIDERES-DIZEM-QUE-DEPUTADOS-E-QUE-VAO-GARANTIR-VOTOS-PARA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572640-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PREVE-IDADE-MINIMA-DE-65-ANOS-PARA-HOMENS-E-62-PARA-MULHERES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578246-RELATOR-ANTECIPA-QUE-BPC,-APOSENTADORIA-RURAL-E-CAPITALIZACAO-ESTARAO-FORA-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578246-RELATOR-ANTECIPA-QUE-BPC,-APOSENTADORIA-RURAL-E-CAPITALIZACAO-ESTARAO-FORA-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572640-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PREVE-IDADE-MINIMA-DE-65-ANOS-PARA-HOMENS-E-62-PARA-MULHERES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578251-RELATOR-APRESENTA-PARECER-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-ACOMPANHE.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572640-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PREVE-IDADE-MINIMA-DE-65-ANOS-PARA-HOMENS-E-62-PARA-MULHERES.html
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1764374&filename=PRL+1+PEC00619+%3D%3E+PEC+6/2019
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seu voto. Ontem Moreira adiantou que as mudanças no BPC e na aposentadoria rural e o 

modelo de capitalização proposto pelo governo ficarão fora de seu parecer.  

Relator da reforma da Previdência sugere nova regra de transição 

O deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) apresentou nesta quinta-feira (13), em comissão 

especial da Câmara, o parecer sobre a reforma da Previdência (PEC 6/19). O substitutivo 

do relator mantém as diretrizes do texto original do Executivo, como a idade mínima para a 

aposentadoria dos trabalhadores dos setores público e privado, mas eliminou itens 

considerados polêmicos e criou uma nova regra de transição, com pedágio de 100% do 

tempo de contribuição que faltar na promulgação da futura emenda constitucional. 

Relator estima economia de R$ 915 bilhões com a reforma da Previdência em dez 

anos 

O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), disse ao chegar 

à Câmara nesta quinta-feira (13) que a economia do governo com a reforma da Previdência 

(PEC 6/19) ficará em torno de R$ 915 bilhões em dez anos. Ele fez a estimativa pouco 

antes de apresentar parecer com mudanças à proposta. 

Confira o parecer apresentado à reforma da Previdência 

O relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) apresentado à proposta de reforma da 

Previdência (PEC 6/19) já está disponível no site da Câmara. Clique aqui e confira. 

Neste momento, a comissão especial está reunida no plenário 2 definindo os 

procedimentos para discussão do texto, que tem 159 páginas. 

Regra geral exige cumulativamente idade mínima e tempo de contribuição para 

aposentadoria 

Para os trabalhadores da iniciativa privada, o substitutivo do relator da reforma da 

Previdência (PEC 6/19), deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), institui como regra geral um 

único tipo de aposentadoria, que exige cumulativamente idade mínima e tempo de 

contribuição. 

Confira os principais pontos da reforma da Previdência, após alterações do relator 

1.2      COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO   

Proposta garante posse de arma herdada                                                                               

O Projeto de Lei 1412/19 garante o direito à posse e à propriedade da arma de fogo recebida 

como herança. Caso queira, o herdeiro poderá ainda entregar a arma ao governo com 

indenização justa, prévia e em dinheiro. O texto altera o Estatuto do Desarmamento 

(Lei 10.826/03).  

Projeto eleva pena para ameaça praticada com uso de arma 

O Projeto de Lei 2582/19 determina que a pena para quem ameaçar outra pessoa será 

ampliada se for empregada algum tipo de arma, incluindo as chamadas armas impróprias, 

como uma barra de metal ou garrafa quebrada. A proposta tramita na Câmara dos 

Deputados. 

Flexibilização do porte de armas é tema de debate 

O decreto que flexibiliza a política nacional de controle de armas (9.785/19) é tema da 

audiência que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime promove nesta 

manhã.  

Relatório sobre pacote anticrime será apresentado hoje 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578246-RELATOR-ANTECIPA-QUE-BPC,-APOSENTADORIA-RURAL-E-CAPITALIZACAO-ESTARAO-FORA-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578265-RELATOR-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-SUGERE-NOVA-REGRA-DE-TRANSICAO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572640-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PREVE-IDADE-MINIMA-DE-65-ANOS-PARA-HOMENS-E-62-PARA-MULHERES.html
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1764374&filename=PRL+1+PEC00619+%3D%3E+PEC+6/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1764374&filename=PRL+1+PEC00619+%3D%3E+PEC+6/2019
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572640-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PREVE-IDADE-MINIMA-DE-65-ANOS-PARA-HOMENS-E-62-PARA-MULHERES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578264-RELATOR-ESTIMA-ECONOMIA-DE-R$-915-BILHOES-COM-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-EM-DEZ-ANOS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578264-RELATOR-ESTIMA-ECONOMIA-DE-R$-915-BILHOES-COM-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-EM-DEZ-ANOS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572640-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PREVE-IDADE-MINIMA-DE-65-ANOS-PARA-HOMENS-E-62-PARA-MULHERES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578260-CONFIRA-O-PARECER-APRESENTADO-A-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572640-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PREVE-IDADE-MINIMA-DE-65-ANOS-PARA-HOMENS-E-62-PARA-MULHERES.html
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1764374&filename=PRL+1+PEC00619+%3D%3E+PEC+6/2019
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578280-REGRA-GERAL-EXIGE-CUMULATIVAMENTE-IDADE-MINIMA-E-TEMPO-DE-CONTRIBUICAO-PARA-APOSENTADORIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578280-REGRA-GERAL-EXIGE-CUMULATIVAMENTE-IDADE-MINIMA-E-TEMPO-DE-CONTRIBUICAO-PARA-APOSENTADORIA.html
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1764374&filename=Parecer-PEC00619-13-06-2019
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572640-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-PREVE-IDADE-MINIMA-DE-65-ANOS-PARA-HOMENS-E-62-PARA-MULHERES.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/578373-CONFIRA-OS-PRINCIPAIS-PONTOS-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA,-APOS-ALTERACOES-DO-RELATOR.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/578114-PROPOSTA-GARANTE-POSSE-DE-ARMA-HERDADA.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2003/lei-10826-22-dezembro-2003-490580-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/578229-PROJETO-ELEVA-PENA-PARA-AMEACA-PRATICADA-COM-USO-DE-ARMA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/578023-FLEXIBILIZACAO-DO-PORTE-DE-ARMAS-E-TEMA-DE-DEBATE.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2019/decreto-9785-7-maio-2019-788081-norma-pe.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/578253-RELATORIO-SOBRE-PACOTE-ANTICRIME-SERA-APRESENTADO-HOJE.html
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O relator do grupo de trabalho sobre o pacote anticrime (PLs 10372/18, 10373/18 e 882/19), 

deputado Capitão Augusto (PL-SP), apresentar seu relatório nesta manhã. O grupo de 

deputados trabalhou com sugestões feitas por outro grupo liderado pelo ministro do 

Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes; e com o texto enviado pelo ministro 

da Justiça, Sérgio Moro. O pacote trata de organizações criminosas, crimes hediondos e 

corrupção. 

Especialistas em segurança defendem decreto das armas 

A Comissão de Segurança Pública da Câmara discutiu em audiência pública nesta quinta-

feira (13) o decreto das armas (9.785/19), baixado pelo presidente Jair Bolsonaro há pouco 

mais de um mês. O decreto facilita o porte de armas para categorias profissionais como 

advogados, políticos, caçadores, caminhoneiros e até jornalistas investigativos. O decreto 

também permitia a compra de armas de alto calibre por civis, mas outro decreto emitido 

duas semanas depois proibiu isso. 

1.3  POLÍTICA    

“Vamos blindar a Câmara de qualquer crise”, afirma Rodrigo Maia 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou em sua rede social que é 

preciso blindar a Casa de qualquer crise. Para Rodrigo Maia, nada é mais importante do 

que o resgate da confiança dos investidores, o equilíbrio das contas públicas e a geração 

de emprego no País. 

Mensagens entre Moro e Dallagnol dominam discussões no Congresso 

O tema que dominou os debates da sessão do Congresso Nacional desta terça-feira (11) 

foi a troca de mensagens entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e 

o procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol. As conversas divulgadas no domingo 

(9) pelo site The Intercept Brasillançam suspeitas sobre a imparcialidade do então juiz Moro 

em relação à operação. 

Congresso instala comissões mistas para analisar 4 MPs 

Estão agendadas para esta tarde a instalação e a eleição de presidentes e vice-presidentes 

de quatro comissões mistas responsáveis por analisar medidas provisórias. As reuniões 

acontecerão, a partir das 14h30, no plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado. A primeira é 

a MP 877/19, que dispensa os órgãos públicos federais de reter, na fonte, os tributos que 

incidem sobre as passagens compradas diretamente das companhias aéreas por meio do 

Cartão de Pagamento do Governo Federal, também chamado de cartão corporativo. 

CCJ aprova criação de comitê de transição de governo a cada troca de chefe do Poder 

Executivo 

A Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta 

quinta-feira (13), o Projeto de Lei Complementar (PLP) 381/17, do Senado, que cria um 

comitê de transição de governo a cada troca de chefe do Poder Executivo (presidente, 

governador e prefeito). A proposta altera a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar 101/00). 

Aberta contagem de prazo para discussão da reforma da Previdência 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/557808-PROPOSTA-DE-COMISSAO-DE-JURISTAS-REFORCA-O-COMBATE-AO-CRIME-ORGANIZADO-E-AS-MILICIAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572594-PROJETO-AMPLIA-POSSIBILIDADES-DE-LEGITIMA-DEFESA-PARA-POLICIAIS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/578293-ESPECIALISTAS-EM-SEGURANCA-DEFENDEM-DECRETO-DAS-ARMAS.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2019/decreto-9785-7-maio-2019-788081-norma-pe.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/578124-%E2%80%9CVAMOS-BLINDAR-A-CAMARA-DE-QUALQUER-CRISE%E2%80%9D,-AFIRMA-RODRIGO-MAIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/578145-MENSAGENS-ENTRE-MORO-E-DALLAGNOL-DOMINAM-DISCUSSOES-NO-CONGRESSO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/578044-CONGRESSO-INSTALA-COMISSOES-MISTAS-PARA-ANALISAR-4-MPS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/574042-MEDIDA-PROVISORIA-DISPENSA-GOVERNO-DE-RETER-TRIBUTO-NA-COMPRA-DE-PASSAGEM-AEREA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/578263-CCJ-APROVA-CRIACAO-DE-COMITE-DE-TRANSICAO-DE-GOVERNO-A-CADA-TROCA-DE-CHEFE-DO-PODER-EXECUTIVO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/578263-CCJ-APROVA-CRIACAO-DE-COMITE-DE-TRANSICAO-DE-GOVERNO-A-CADA-TROCA-DE-CHEFE-DO-PODER-EXECUTIVO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/535862-PROJETO-CRIA-COMITE-DE-TRANSICAO-DE-GOVERNO-A-CADA-TROCA-DE-CHEFE-DO-PODER-EXECUTIVO.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/2000/leicomplementar-101-4-maio-2000-351480-normaatualizada-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/2000/leicomplementar-101-4-maio-2000-351480-normaatualizada-pl.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/578339-ABERTA-CONTAGEM-DE-PRAZO-PARA-DISCUSSAO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
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A realização de sessão de debates no Plenário da Câmara dos Deputados nesta sexta-feira 

(14) abriu a contagem do prazo de duas sessões para começar a discussão do relatório da 

reforma da Previdência (PEC 6/19) na comissão especial. 

 

1.7   AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS   

  

Agenda da semana  

SEGUNDA-FEIRA (17) 

9 horas 
Sessão Solene 
Homenagem ao Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo (Corpus Christi). 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul 
Primeiro seminário internacional sobre desafios regionais para a implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Agenda 2030 no Parlasul e 64ª Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul. 
Uruguai 

9 horas 
Comissão Especial da Reforma da Previdência (PEC 6/19) 
Seminário sobre os impactos da reforma da Previdência. 
Câmara Legislativa do Distrito Federal - Brasília (DF) 

10 horas 
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia 
Audiência pública para debater diretrizes e objetivos para as políticas de desenvolvimento sustentável dos povos e 
comunidades tradicionais. 
Foram convidados, entre outros, a presidente da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneira (Cnpct), Cláudia Sala 
de Pinho; os representantes do Povo de Terreiro Acbantu Raimundo Konmannanjy; e do Povo indígena Apoinme 
Benício José de Lima. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 14 

10 horas 
Conselho de Comunicação Social  
Reunião para tratar, entre outros assuntos, do relatório sobre o pacote anticrime; de prioridades para projetos de lei 
sobre comunicação social em tramitação no Congresso Nacional; e do parecer sobre andamento das comissões 
temáticas. 
Evento interativo pelo e-Cidadania  
Plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado 

11 horas 
Sessão Solene 
Homenagem aos 100 anos de nascimento do cantor Nelson Gonçalves. 
Plenário Ulysses Guimarães 

13h55 
Votações em Plenário 
Está na pauta a proposta de nova Lei de Licitações (PL 1292/95). 
Plenário Ulysses Guimarães 
 
14 horas 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 1 
 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56108
https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/file/16790/1/seminario-ods-13062019.pdf
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55923
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55936
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1015
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=16007
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14 horas 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 6 
 
14h30 
CPI do BNDES 
Depoimento do ex-ministro de Comunicações Paulo Bernardo Silva.  
Plenário 7 

14h30  
Grupo de Trabalho para o Aperfeiçoamento do Marco Legal do Licenciamento Ambiental 
Audiência pública para debater licenciamento de atividade agrossilvipastoril em solo de uso alternativo. 
Foram convidados, entre outros, o diretor-executivo da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Luiz Cornacchioni; 
e o consultor de meio ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Rodrigo Justus.  
Plenário 7 

18 horas 
Comissão de Minas e Energia 
Subcomissão Permanente Especial Agências Relacionadas ao Campo Temático 
Discussão sobre o plano de trabalho. 
Sala T56-C do anexo 2 

TERÇA-FEIRA (18) 

8h30 
Comissão Externa que Acompanha os Trabalhos do Ministério da Educação 
Visita técnica dos integrantes da comissão à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. 
Ministério da Educação 

9 horas 
Sessão Solene 
Homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Comissão Especial da Reforma da Previdência (PEC 6/19) 
Discussão do parecer do relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). 
Plenário 2 

9 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
Seminário em homenagem ao Dia Nacional de Luta Contra a Esclerose Lateral Amiotrófica. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 5 

9 horas 
Comissão de Minas e Energia 
Audiência Pública para debater a atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com 
a participação do diretor-geral da entidade, Décio Fabrício Oddone da Costa.  
Plenário 14 

9h30 
Comissão de Seguridade Social e Família 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 7 

9h30 
Comissão Mista sobre a MP 881/19 
Medida provisória que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, a fim de estimular o 
empreendedorismo. 
Instalação e eleição de presidente e vice. 
Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 
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10 horas 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 12 

10 horas 
Comissão de Viação e Transportes 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 11 

10 horas 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 6 

10 horas 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 15 

10 horas 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 3 

10 horas 
Comissão de Cultura 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 10 

11 horas 
Sessão Solene 
Homenagem à Revista Voto. 
Plenário Ulysses Guimarães 

11 horas 
Comissão Especial do Fundeb (PEC 15/15) 
Audiência pública. 
Foram convidados, entre outros, a prefeita de Rio Branco (AC) e representante da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), 
Maria do Socorro Neri Medeiros De Souza; o professor e representante da Associação Nacional de Pesquisadores em 
Financiamento da Educação (Fineduca) José Marcelino de Rezende Pinto; e o professor da Universidade de Goiás e 
pesquisador responsável pelo Simulador de Custo-Aluno Qualidade (Simcaq), Thiago Alves. 
Plenário 13 

11 horas 
Comissão de Minas e Energia 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 14 

11 horas 
Comissão de Legislação Participativa 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 3 

13 horas 
Comissão do Esporte 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 13 

13h30 
Comissão de Seguridade Social e Família 
Subcomissão Permanente da Saúde 
Discussão e votação de propostas. 
Sala 145A, anexo 2 
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14 horas 
Comissão de Viação e Transportes 
Subcomissão especial para tratar da conclusão das obras públicas inacabadas no país 
Instalação e eleição de presidente e vice. 
Sala 173, do anexo 2 

14 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher  
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 11 

14 horas 
Comissão de Seguridade Social e Família 
Audiência pública para discutir a proteção da vida do nascituro. 
Foram convidados, entre outros, a advogada, diretora do departamento de Promoção da Dignidade da Mulher 
(vinculado ao MDH), Lilia Nunes; e a juíza de Direito, integrante do Poder Judiciário do Estado de Goiás, Liliana 
Bittencourt. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 7 

14 horas 
Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia 
Audiência pública para debater a fixação de preços-padrão por regiões do País para obras dos ministérios da Educação; 
e da Saúde. 
Foram convidados, entre outros, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Carlos 
Alberto Decotelli; e o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Erno Harzheim. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário a definir 

14 horas 
Comissão de Legislação Participativa  
Audiência pública sobre a reforma da Previdência, com foco nas carreiras socieoeducativas e de assistência social. 
Foram convidados, entre outros, os presidentes da União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias 
(Unicopas), Arildo Mota Lopes; e da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária 
(Unicafes), Vanderley Ziger; e o representante da confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil 
(Concrab), Francisco dal Chiavon. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 3 

14 horas 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
Audiência pública para debater a Instrução Normativa 12/19 do Ibama, que trata de manejo da fauna. 
Foram convidados, entre outros, o biólogo do Instituto Luisa Mell de Assistência aos Animais e Meio Ambiente Frank 
Alarcón; o diretor da Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas do Ibama, João Pessoa Riograndense; 
e o gerente de pesquisa do World Animal Protection, Maurício Forlani.  
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 8 

14 horas 
Comissão de Defesa do Consumidor 
Audiência pública para debater a proteção de dados pessoais do consumidor. 
Foram convidados, entre outros, o secretário nacional do Consumidor (Senacon), Luciano Benetti Timm; o presidente da 
Associação Brasileira de Procons, Filipe de Araújo Vieira; e a diretora da Comissão Permanente de Concorrência do 
Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Amanda Flávio de Oliveira. 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário a definir 

14 horas 
Comissão de Educação 
Reunião de comparecimento do advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça. 
Plenário 10 

14 horas 
Comissão de Finanças e Tributações 
Audiência pública para discutir o descumprimento, pelos estados, dos limites de gastos com pessoal constantes da LRF. 
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Foram convidados, entre outros, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Facundo de Almeida Júnior; e os 
secretários de Estado da Fazenda de Alagoas, George André Palermo Santoro; e do Paraná, Renê de Oliveira Garcia 
Júnior. 
Plenário a definir 
 
14h30 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
Convocação do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. 
Plenário 1 

14h30 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
Audiência pública para discutir o protagonismo das pessoas autistas em busca de seus direitos. 
Foram convidados, entre outros, a presidente da Associação Brasileira por Ação pelos Direitos das Pessoas Autistas 
(Abraça), Fernanda Santana; a coordenadora do Grupo Neurodiversos da Casa da Esperança e Administradora da 
página Vida no Espectro, Ana Beatriz Duarte Alves de Souza; e o ativista pela Neurodiversidade William de Jesus Silva. 
Plenário a definir 

14h30 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 4 

14h30 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar  
Análise da instauração de processo contra o deputado Coronel Tadeu (PSL-SP). 
Plenário a definir 

14h30 
CPI de Brumadinho 
Audiência pública para tomada de depoimentos e discussão e votação de propostas.  
Foram convidados, entre outros, os funcionários da Vale SA Elias de Jesus Nunes, Fernando Henrique Barbosa, 
Leandro Borges Cândido. 
Plenário 9 

14h30 
Comissão do Esporte 
Audiência pública para discutir a Autoridade de Governança do Legado Olímpico (Aglo) e o legado olímpico. 
Foi convidado representante do Ministério da Cidadania.  
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário 4 

14h30  
Comissão Especial sobre Reclusão por Maus-Tratos a Animais (PL 1095/19) 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 16 

14h30 
Comissão Externa que Acompanha os Trabalhos do Ministério da Educação 
Audiência pública. 
Foram convidados, entre outros, o secretário municipal de Educação de Recife, Bernardo D'almeida; o coordenador-
geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara; e a presidente do Todos pela Educação, Priscila 
Fonseca da Cruz. 
Plenário a definir 

14h30 
Comissão de Seguridade Social e Família  
Subcomissão Especial Doenças Raras  
Discussão e votação do plano de trabalho. 
Sala 145 do anexo 2 

14h30  
Grupo de Trabalho para o Aperfeiçoamento do Marco Legal do Licenciamento Ambiental 
Audiência pública para debater a concessão de licenciamento para manutenção, melhoria e ampliação de obras de 
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infraestrutura. 
Foram convidados, entre outros, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade; 
a diretora do Banco Mundial, Doina Petrescu; e o procurador Regional da República Felício Pontes. 
Plenário a definir 

14h30 
Comissão Mista sobre a MP 878/19 
Medida provisória que autoriza a prorrogação de contratos temporários de pessoal no Iphan. 
Discussão e apresentação do relatório do deputado Pedro Lucas Fernandes (PTB-MA). 
Plenário 9 da ala Alexandre Costa, no Senado 

15 horas 
Frente Parlamentar Mista de Combate ao Contrabando e a Falsificação 
Lançamento da frente. 
Auditório Freitas Nobre 

15 horas 
Comissão Especial para analisar as Concessões de Subsídios Tributários, Financeiros e Creditícios 
Audiência pública; e discussão e votação de propostas. 
Plenário 12 

15h30 
Comissão de Minas e Energia 
Subcomissão Permanente de Mineração 
Esclarecimento de dúvidas, por parte de representante do Ministério de Minas e Energia, acerca da direção que o 
governo federal tem dado aos recursos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais destinados 
à Agência Nacional da Mineração (ANM); e votação de plano de trabalho. 
Sala 56-C do anexo 2 

16 horas 
Votações em Plenário 
Pauta a definir. 
Plenário Ulysses Guimarães 

QUARTA-FEIRA (19) 

8 horas  
Comissão de Desenvolvimento Urbano 
Conferência sobre mobilidade urbana saudável. 
Auditório do Cefor 

9 horas 
Comissão de Legislação Participativa  
Jornada Provincial das Juventudes 
Evento interativo pelo e-Democracia 
Plenário a definir 

9 horas 
Sessão Solene 
Homenagem ao aniversário da Batalha Naval do Riachuelo – Data Magna da Marinha do Brasil. 
Plenário Ulysses Guimarães 

10 horas 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
Audiência pública para discutir o relatório quadrimestral de prestação de contas do gestor federal do SUS. Foi 
convidado o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. 
Plenário 2 

10 horas 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 6 
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10 horas 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
Discussão e votação de propostas. 
Plenário 13 

14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14h30  
Grupo de Trabalho para o Aperfeiçoamento do Marco Legal do Licenciamento Ambiental 
Audiência pública para discutir a vinculação do licenciamento à concessão de certidão do uso do solo, de outorga de 
uso da água e outros atos autorizativos. 
Foram convidados, entre outros, o presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente 
(Anamma), Rogério Menezes; a coordenadora do programa Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu 
Ribeiro; e o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizette. 
Plenário a definir 

SEXTA-FEIRA (21) 

9 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 

15 horas 
Sessão Solene 
Homenagem ao Dia Internacional do Yoga. 
Plenário Ulysses Guimarães 

Link: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/578144-AGENDA-DA-

SEMANA.html  

  

2.      PODER LEGISLATIVO -    

    

2.1      PROPOSIÇÕES APRESENTADAS   

CCJ analisa PEC que muda regras de medidas provisórias 
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) analisa nesta quarta-feira (12) uma 
proposta de emenda à Constituição (PEC 91/2019) que muda as regras para a tramitação 
de medidas provisórias no Congresso. O texto assegura ao Senado pelo menos 30 dias de 
prazo para analisar as MPs editadas pelo Poder Executivo. 
CDH avalia projeto que dá maior poder à polícia na proteção de idosos e crianças 
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) pode votar, nesta quinta-feira 
(13), um projeto que aumenta o poder dos delegados de polícia para proteger pessoas em situação 
de vulnerabilidade. O PLS 90/2015 altera o Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 2003) e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA — Lei 8.069, de 1990). 

Senado faz campanha de combate a notícias falsas 
O Senado lançou nesta segunda-feira (10), em todos os seus veículos de 
comunicação, uma campanha de esclarecimento sobre as chamadas fake news. Com o 
slogan “Notícia falsa se combate com boa informação”, a iniciativa mostra como reconhecer 
uma informação falsa sobre o Congresso Nacional e como o cidadão pode ajudar a impedir 
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que uma notícia inverídica se espalhe. 
Moro se oferece para prestar esclarecimentos no Senado sobre Lava Jato 
O ministro da Justiça Sérgio Moro se colocou à disposição da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado para prestar esclarecimentos em relação às notícias 
publicadas na imprensa sobre a suposta colaboração com procuradores da força-tarefa da 
Operação Lava Jato. 
CCJ derruba decreto que flexibiliza porte de arma; matéria segue para o Plenário 
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (12) 
sete projetos de decreto legislativos que tornam sem efeito um decreto do presidente Jair 
Bolsonaro que flexibiliza o porte de armas no Brasil. Os 
PDLs 233, 235, 238, 239, 286, 287 e 332/2019 tramitam em conjunto e seguem para a 
análise do Plenário em regime de urgência. 
Movimento negro pede rejeição do pacote anticrime do governo 
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ouviu nesta quarta-feira (12) representantes de 
aproximadamente 45 organizações do movimento negro de todo o país contrários ao pacote 
anticrime e ao decreto que altera as regras para a posse e o porte de armas apresentados 
pelo Executivo. Liderados por Douglas Belchior, da Uneafro (União de Núcleos de 
Educação Popular para Negras/os e Classe Trabalhadora), e Iêda Leal, do Movimento 
Negro Unificado, a comitiva destacou que o sistema de justiça criminal brasileiro se vale de 
condutas discriminatórias, por parte da polícia e do Ministério Público, que são chanceladas 
pelo racismo institucional do Poder Judiciário. O presidente do Senado destacou que 
entende o sentimento do povo negro. 
Decreto das armas é derrubado na CCJ com projetos que sustam proposta de 
Bolsonaro 
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou, nesta quarta-feira (12), parecer 
contrário a sete projetos de decreto legislativo (PDLs) que sustam o decreto sobre o uso de 
armas, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Para os autores dos PDLs, o decreto de 
Bolsonaro é inconstitucional e fere o Estatuto do Desarmamento. Os projetos, aprovados 
na CCJ, devem ser votados em Plenário na terça-feira (18). 
Paim espera por greve geral pacífica nesta sexta-feira 
Durante pronunciamento em Plenário, nesta quinta-feira (13), o senador Paulo Paim (PT-
RS) disse esperar por uma greve geral pacífica. A manifestação foi convocada para amanhã 
pelas centrais sindicais, movimentos populares e trabalhadores da iniciativa privada e do 
setor público. 
Comissão especial ouve relator da reforma da Previdência 
O deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), relator da reforma da Previdência (PEC 6/2019), 
será ouvido em audiência pública interativa na Comissão Especial da Previdência 
(CEPREV) criada no Senado. A reunião vai ocorrer na próxima terça-feira (18), às 14h30. 
Reforma da Previdência: senadores repercutem mudanças no relatório 
O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), será ouvido na 
terça-feira (18) na Comissão Especial da Previdência que acompanha a matéria no Senado. 
Ele apresentou parecer sobre a PEC 6/2019 nesta quinta-feira (13) na Câmara com um 
texto substitutivo à proposta. Os senadores Jacques Wagner (PT-BA) e Espiridião Amin 
(PP-SC) repercutiram as mudanças feitas pelo deputado. 
Paim avalia positivamente relatório da reforma da Previdência 
O senador Paulo Paim (PT-RS) avaliou positivamente nesta sexta-feira (14), em Plenário, 
o relatório da reforma da Previdência (PEC 6/2019) apresentado na última quinta-feira (13) 
na comissão especial da Câmara dos Deputados. 
3.       PODER JUDICIÁRIO   

    

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/11/moro-se-oferece-para-prestar-esclarecimentos-no-senado-sobre-lava-jato
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/12/ccj-derruba-decreto-que-flexibiliza-porte-de-arma-materia-segue-para-o-plenario
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136635
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136640
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136653
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136654
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136907
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136920
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137015
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/12/movimento-negro-pede-rejeicao-do-pacote-anticrime-do-governo
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2019/06/decreto-das-armas-e-derrubado-na-ccj-com-projetos-que-sustam-proposta-de-bolsonaro
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2019/06/decreto-das-armas-e-derrubado-na-ccj-com-projetos-que-sustam-proposta-de-bolsonaro
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/13/paim-espera-por-greve-geral-pacifica-nesta-sexta-feira
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/13/comissao-especial-ouve-relator-da-reforma-da-previdencia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/13/comissao-especial-ouve-relator-da-reforma-da-previdencia
http://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192459
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=16049
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2019/06/reforma-da-previdencia-relator-na-camara-participa-de-reuniao-com-senadores
http://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192459
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/14/paim-avalia-positivamente-relatorio-da-reforma-da-previdencia
http://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192459
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3.1     SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL   

Ministra Cármen Lúcia presidirá Segunda Turma do STF a partir da próxima sessão 

Por aclamação, a ministra Cármen Lúcia foi escolhida para presidir a Segunda Turma do 

Supremo Tribunal Federal (STF) a partir da próxima sessão. De acordo com o Regimento 

Interno do STF, o mandato dos presidentes das duas Turmas tem duração de um ano. O 

ministro Ricardo Lewandowski, que deixa a presidência do colegiado, agradeceu aos 

colegas, ao representante do Ministério Público Federal, aos advogados e aos servidores 

a colaboração que teve ao longo do último ano e foi saudado pelo decano da Corte, ministro 

Celso de Mello, pela forma serena, tranquila e eficiente com a qual conduziu os trabalhos 

do colegiado, pela segunda vez desde que chegou à Corte. Lewandowski agradeceu ao 

decano e o classificou como paradigma a ser seguido por todos os ministros do STF.  

2ª Turma recebe denúncia contra parlamentares do PP por organização criminosa 

Por maioria de votos, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu 

parcialmente denúncia no Inquérito (INQ) 3989 contra os deputados federais Aguinaldo 

Ribeiro (PP-PB), Arthur de Lira (PP-AL) e Eduardo da Fonte (PP-PE) e o senador Ciro 

Nogueira (PP-PI) pela suposta prática do crime de organização criminosa (artigo 2º, 

parágrafo 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013). Na denúncia, a Procuradoria-Geral da 

República (PGR) aponta a existência de esquema formado por integrantes da cúpula do PP 

para desviar recursos da Petrobras, fatos investigados pela Operação Lava-Jato. 

STF inicia julgamento de ação contra extinção por decreto de conselhos federais da 

administração pública 

Em sessão extraordinária realizada na manhã desta quarta-feira (12), o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou o julgamento de medida cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 6121, que pede a suspensão de dispositivos do Decreto 

9.759/2019, sobre a extinção de colegiados da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

Presidente do STF faz visita oficial a Israel para conhecer experiências nas áreas de 

IA e sistema prisional 

O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro 

Dias Toffoli, fará visita oficial a Tel-Aviv e Jerusalém na semana de 17 a 21 de junho a 

convite do Governo de Israel. Os compromissos oficiais preveem encontro com a presidente 

da Suprema Corte, Esther Hayut, e com autoridades do Ministério da Justiça, além de 

contatos na área de sistema prisional, inteligência artificial e segurança cibernética. 

3.2   SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR   

STM será parceiro do Painel Multissetorial de Checagem de Informações e Combate 
a FakeNews 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deu início a mais um projeto para combater a 

proliferação de notícias falsas. A iniciativa é o Painel Multissetorial de Checagem de 

Informações e Combate a FakeNews, lançado oficialmente na manhã desta terça-feira (11) 

no Supremo Tribunal Federal (STF). O Superior Tribunal Militar (STM) também fará parte 

do projeto e irá contribuir dentro de suas áreas de atuação e com as ferramentas de que já 

dispõe. 

4.  ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME  

RELATOR DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA SUGERE NOVA REGRA DE TRANSIÇÃO 

O deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) apresentou nesta quinta-feira (13), em comissão 

especial da Câmara, o parecer sobre a reforma da Previdência (PEC 6/19). O substitutivo 

do relator mantém as diretrizes do texto original do Executivo, como a idade mínima para a 

http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp
http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413780
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413782
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413839
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413839
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414037
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414037
http://www.stm.jus.br/
http://www.stm.jus.br/
https://www.stm.jus.br/informacao/agencia-de-noticias/item/9706-stm-sera-parceiro-do-painel-multissetorial-de-checagem-de-informacoes-e-combate-a-fakenews
https://www.stm.jus.br/informacao/agencia-de-noticias/item/9706-stm-sera-parceiro-do-painel-multissetorial-de-checagem-de-informacoes-e-combate-a-fakenews
https://www.feneme.org.br/pagina/1756/relator-da-reforma-da-previdecircncia-sugere-nova-regra-de-transiccedilatildeo
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aposentadoria dos trabalhadores dos setores público e privado, mas eliminou itens 

considerados polêmicos e criou uma nova regra de transição, com pedágio de 100% do 

tempo de contribuição que faltar na promulgação futura emenda constitucional. 
 

5.  CURTA E SIGA A FENEME NAS REDES SOCIAIS   

Facebook: https://www.facebook.com/secretariofeneme.feneme   

Twitter: https://twitter.com/realfeneme   

  

Sites: www.feneme.org.br / www.ciclocompleto.com.br   

Brasília,17 de junho de 2019.  
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