
A semana se inicia tumultuada com a demissão de

Joaquim Levy da Presidência do BNDES, sucedendo a

exoneração da semana passada do General Santos

Cruz da Secretaria de Governo.

O Senado contará com a presença do Ministro Sergio

Moro na CCJ para prestar esclarecimentos sobre a

troca de mensagens com membros do Ministério

Público. Além disso, no Plenário estão pautados o

PDL que suspende o decreto presidencial que ampliou

a posse de arma e a PEC de proteção de dados.

Há expectativas de que a PEC que altera o rito das

Medidas Provisórias, aprovada na última semana, seja

promulgada esta semana.

Cenário Geral

O Ministro da Justiça, Sergio Moro, se dispôs a

comparecer à Comissão de Constituição e Justiça

(CCJ) do Senado, no próximo dia 19/6 (quarta-feira),

para prestar esclarecimentos sobre os trechos e

fragmentos de conversas trocadas em um aplicativo

de celular extraídos mediante invasão por hackers e

publicados pelo site The Intercept.

A ida espontânea de Moro ao Senado Federal foi

anunciada pelo líder do governo no Senado, senador

Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE), ao presidente do

Senado, senador Davi Alcolumbre (DEM/AP), e tem

como objetivo não só livrar o Moro do

constrangimento de ser convocado à CCJ, mas

também de frear uma eventual CPI com foco no

Ministro da Justiça.
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Ministro Sergio Moro comparecerá 
na CCJ do Senado Federal 

Proteção de dados pessoais será 
tema de Audiência Pública 
A Comissão de Defesa do Consumidor promoverá

nesta terça-feira (18.06) uma audiência pública para

debater “a proteção de dados pessoais do

consumidor”. O tema teve sua primeira

regulamentação em 2014, com o Marco Civil da

Internet. Em julho de 2018, sofreu alterações com a

aprovação do PLC 53/2018 (Lei nº 13.709), que

somente autoriza a coleta e tratamento de dados

após o consentimento explícito do usuário. Em maio

deste ano foram feitas novas mudanças com a

aprovação da MP 869, que criou a Autoridade

Nacional de Proteção de Dados (ANPD), mas que

ainda aguarda sanção pelo Presidente da República.

Participarão da audiência representantes da

Sociedade Brasileira de Computação, da Associação

Brasileira de PROCONS, do Instituto Brasileiro de

Política e Direito do Consumidor e da Secretaria de

Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça.

A questão da proteção de dados pessoais começou

a ser discutida no Congresso Nacional após o

escândalo de vazamento de dados de perfis do

Facebook em 2018, nos Estados Unidos. Na semana

passada, contudo, a revelação de mensagens

trocadas entre o Ministro da Justiça, Sergio Moro, e

o procurador da República Deltan Dallagnol,

retiradas do aplicativo Telegram, demonstra que o

debate sobre segurança cibernética ainda é

necessário. É por essa razão que tramita no Senado

uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC

17/2019) que pretende dar à União competência

privativa para legislar sobre o tema e para incluir a

proteção de dados pessoais entre os direitos funda-

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133486
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135062
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135594
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MPV 875/2019 - Auxílio 
Emergencial Pecuniário para 
famílias de Brumadinho.    
Situação: Aguardando votação no 
Plenário do Senado Federal. 

MPV 878/2019 - Contratos 
temporários de pessoal do Iphan.      
Situação: 18/06 – Reunião da 
Comissão Mista para apreciação 
de relatório. 

De olho nas MPsmentais do cidadão. A PEC ainda está sendo discutida em Plenário pelos

senadores, para posteriormente ser votada.

lar conhecido como "Dez medidas contra a corrupção“.

Com a deliberação da CCJ pela derrubada do decreto, é de se esperar o mesmo do Plenário do Senado, o que

não deve se replicar na Câmara, que tem opiniões mais diversas sobre a questão. Com aprovação da MP de

Dados Pessoais (869/2018), a temática da proteção de dados está em alta na agenda legislativa, abrindo

caminho para a aprovação da PEC, assim como, o PLC que combate a corrupção, que voltou à tona após os

vazamentos de conversas da operação Lava Jato.

Semana no Senado será agitada
Nesta semana, estão em pauta no Plenário do Senado Federal o PDL

233/2019 de autoria do Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), que

suspende o decreto 9785/2019 que ampliou o direito a posse de armas; a

PEC 17/2019 , que insere na constituição, como garantia individual, a

proteção de dados pessoais; e o PLC 27/2017 , projeto de iniciativa popu-

PEC que muda rito das MPs deve ser promulgado nesta semana

O Plenário do Senado aprovou, na semana passada, a PEC que muda o rito de tramitação das MPs no

Congresso Nacional, que deve ir à promulgação ainda nesta semana. Conforme discutido no último Cenários

e Tendências, de 10.06, o principal objetivo da PEC é garantir um tempo mínimo de análise das MPs nos

Plenários da Câmara e do Senado.

O Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG), apresentou em Plenário a emenda de redação nº3, que resolveu

um dos maiores conflitos do texto original do projeto. A PEC inicialmente possibilitava até quatro momentos

no trâmite para a perda de eficácia, e com o novo texto da emenda, foi retirada a possibilidade de a MP cair

caso não seja apreciada pela comissão mista nos 40 dias de prazo, tornando assim, indispensável a emissão

de parecer pela mesma. A emenda foi considerada de redação para evitar com que a PEC voltasse para

discussão na Câmara dos Deputados, seguindo diretamente para promulgação. Entretanto, a natureza da

emenda pode ser questionada quanto a ter alterado ou não o conteúdo da matéria.

Projeto de Lei das Licitações pode ser votado nesta semana

Está na pauta da Câmara dos Deputados, mais uma vez, o PL 1292/1995, que altera as regras de licitação

pelo Poder Público. O projeto está para ser votado há tempos, entretanto, nesta semana há chances reais da

votação ocorrer. Isso porque, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), informou publicamente que

esta matéria será o foco da pauta desta semana.

Apesar de ser um tema complexo e que tramita há muito tempo, é provável que a Câmara de fato faça um

esforço para votar, ou pelo menos, para iniciar a votação da matéria. Principalmente depois das repercussões

das declarações do Ministro Paulo Guedes sobre o relatório da reforma da Previdência. A Câmara tende a

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/135062
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136635
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9785.htm
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135594
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128634
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/566446-COMISSAO-ESPECIAL-APROVA-PROPOSTA-DE-NOVA-LEI-DAS-LICITACOES;-TEXTO-VAI-A-PLENARIO.html


a mostrar mais uma vez, a sua postura independente com relação ao

Executivo.
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Prazo 17/06

MPV 863/2018 - Altera a Lei nº 
7.565, de 19 de dezembro de 
1986, que dispõe sobre o Código 
Brasileiro de Aeronáutica.

Prazo 19/06

PL 48/2017 – Dá nova redação 
ao inciso V do art. 53 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

MPV 870/2019 - Estabelece a 
organização básica dos órgãos da 
Presidência da República e dos 
Ministérios.

Sanções da semana

MP da Liberdade Econômica terá Comissão 
Mista instalada nesta semana 
Está marcada para esta terça-feira às 9h30 a instalação da Comissão

Mista que apreciará a MP 881/2019, da Liberdade Econômica. A medida

provisória institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica,

estabelecendo diretrizes com o objetivo de reduzir a burocracia para os

trabalhadores autônomos e startups, melhorando assim, o ambiente para

negócios e inovação no país. A MP recebeu 301 emendas, e perde eficácia

em 12 de setembro. A indicação é de que a presidência da MP ficará a

cargo do Senador Dario Berger (MDB/SC), e a relatoria com o Deputado

Jerônimo Goergen (PP/RS). A expectativa do relator é que a votação da

MP ocorra em até 3 de julho, havendo assim, tempo hábil para discussão

nono Senado e na Câmara. Entretanto, o prazo está apertado, considerando que até agora não houve eleição

oficial para presidência e relatoria, o que pode complicar a tramitação de uma medida com importantes

mudanças para o setor produtivo, que demandará amplo debate e diálogo.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/136531
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