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II - encerramento de 4 (quatro) mandatos em um mesmo ano: os prazos dos mandatos
subsequentes, contados do primeiro mandato que se encerra, serão, respectivamente, de 2 (dois),
3 (três), 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, permitida uma única recondução do membro com mandato de
2 (dois) anos para exercer mandato de 5 (cinco) anos;
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III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito
Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública
distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça.
Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade
autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e
julgados no juízo onde tiver curso o processo principal." (NR)

III - encerramento de 3 (três) mandatos em um mesmo ano: os prazos dos
mandatos subsequentes, contados do primeiro mandato que se encerra, serão,
respectivamente, de 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro) anos, permitida uma única recondução
do membro com mandato de 2 (dois) anos para exercer mandato de 5 (cinco) anos;

Art. 3º Norma regimental regulamentará a atuação dos magistrados.
Art. 4º As ações distribuídas até a data em que entrar em vigor esta Lei
continuarão tramitando até decisão final nas Varas de Fazenda Pública em que se encontram,
vedada a redistribuição.

IV - encerramento de 2 (dois) mandatos em um mesmo ano: os prazos dos
mandatos subsequentes serão de 5 (cinco) anos.
Art. 51. O disposto no art. 3º e, no que couber, nos arts. 14 a 20 desta Lei
aplica-se ao Cade.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

Art. 52. Revogam-se:

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Luiz Pontel de Souza

I - o arts. 6º, 7º e 22 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996;
II - os incisos XXVI e XXIX do art. 19 e os arts. 27, 42 e 45 da Lei nº 9.472,
de 16 de julho de 1997;

Atos do Congresso Nacional

III - os arts. 12, 19 e 20 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999;

ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 42, DE 2019

IV - os arts. 8º, 14 e 15 da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000;

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL faz saber que, utilizandose das prerrogativas previstas no art. 48, incisos II e XI, do Regimento Interno do Senado
Federal, que o atribuem os deveres de velar pelo respeito às prerrogativas do Senado e as
imunidades dos Senadores, bem como de impugnar as proposições que lhe pareçam
contrárias à Constituição, às leis ou ao Regimento, foi encaminhado ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República a Mensagem n° 61 (CN), de 25 de junho de 2019, que:
I - considera não escritas as alterações ao art. 21 da Lei nº 13.844, de 18 junho
de 2019 promovidas pelo art. 1º da Medida Provisória n° 886, de 2019, que "Altera a Lei
nº 13.844, de 18 junho de 2019, a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, a Lei nº 12.897,
de 18 de dezembro de 2013, a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e a Lei nº 13.334, de
13 de setembro de 2016, para dispor sobre a organização básica dos órgãos da Presidência
da República e dos Ministérios", negando-lhe tramitação; e
II - declara a perda de eficácia da referida norma, por ofensa ao art. 62, § 10,
da Constituição Federal.

V - o § 2º do art. 9º e o art. 10 da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000;
VI - o art. 7º, o parágrafo único do art. 9º e o parágrafo único do art. 11 da
Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000;
VII - o parágrafo único do art. 63 e o art. 78 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001;
VIII - o § 5º do art. 8º da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001;
IX - o art. 18 da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005.
Art. 53. Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua
publicação oficial.
Brasília, 25 de junho de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

Congresso Nacional, 25 de junho de 2019
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Tarcisio Gomes de Freitas
Bento Albuquerque
Onyx Lorenzoni

Atos do Poder Executivo
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 887, DE 25 DE JUNHO DE 2019

LEI Nº 13.849, DE 25 DE JUNHO DE 2019

Autoriza a prorrogação de contratos por tempo
determinado no âmbito do Comando da Aeronáutica
do Ministério da Defesa, do Instituto de Fomento e
Coordenação Industrial.

Denomina Senador Luiz Henrique da Silveira trecho
da BR-280 situado entre o Município de São
Francisco do Sul, no Estado de Santa Catarina, e o
Município de Porto União, na fronteira entre o
Estado de Santa Catarina e o Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62
da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa autorizado a
prorrogar, até 30 de junho de 2021, trinta contratos por tempo determinado do Instituto de
Fomento e Coordenação Industrial para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, firmados com fundamento no disposto na alínea "a" do inciso VI do caput
do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, independentemente da limitação de
que trata o inciso III do parágrafo único do art. 4º daquela Lei.

Art. 1o Fica denominado Senador Luiz Henrique da Silveira o trecho da BR-280
situado entre o Município de São Francisco do Sul, km 0, no Estado de Santa Catarina, e
o Município de Porto União, km 306,6, na fronteira entre o Estado de Santa Catarina e o
Estado do Paraná.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único. A prorrogação de que trata o caput é aplicável a contratos
firmados a partir de junho de 2015, vigentes no momento da entrada em vigor desta
Medida Provisória.

Brasília, 25 de junho de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Tarcisio Gomes de Freitas

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

LEI Nº 13.850, DE 25 DE JUNHO DE 2019

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Fernando Azevedo e Silva

Altera a Lei nº 11.697, de 13 de junho de 2008,
para criar a Vara de Execução de Títulos
Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais, fixando as suas
competências
judiciárias,
e
estabelecer
as
competências judiciárias da Vara da Fazenda Pública,
no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios.

DECRETO Nº 9.848, DE 25 DE JUNHO DE 2019
Dispõe sobre o Comitê de Orientação e Supervisão
do Projeto Rondon.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

D E C R E T A :

Art. 1º O Capítulo II do Título III da Lei nº 11.697, de 13 de junho de 2008,
passa a vigorar acrescido da seguinte Seção VII-A:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Comitê de Orientação e Supervisão do
Projeto Rondon.

"Seção VII-A
Da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais

Art. 2º O Comitê de Orientação e Supervisão é órgão de assessoramento destinado a:
I - propor diretrizes para as ações do Projeto Rondon;

Art. 25-A. Compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de
Conflitos Arbitrais:

II - detalhar os objetivos e as orientações relativos ao Projeto Rondon; e

I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais,
inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 35
desta Lei, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal;

III - executar as ações do Projeto Rondon de acordo com as diretrizes
estabelecidas no art. 3º.
Art. 3º A execução das ações do Projeto Rondon observará as seguintes diretrizes:

II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, dos embargos
de terceiro, das cautelares, dos processos incidentes e dos incidentes processuais
relacionados às execuções de títulos extrajudiciais;

I - viabilizar a participação do estudante universitário nos processos de
desenvolvimento e de fortalecimento da cidadania;

III - o processamento e o julgamento das ações decorrentes da Lei nº 9.307,
de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), ressalvadas as questões
falimentares de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais,
Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal."

II - contribuir para o desenvolvimento sustentável nas comunidades
carentes, com o uso das habilidades universitárias;
III - estimular a busca de soluções para os problemas sociais da população, por meio
da formulação e disseminação de políticas públicas locais, participativas e emancipadoras;

Art. 2º O art. 26 da Lei nº 11.697, de 13 de junho de 2008, passa a vigorar
com a seguinte redação:

IV - contribuir para a formação acadêmica do estudante, a fim de lhe proporcionar
o conhecimento da realidade brasileira e incentivar a responsabilidade social e o patriotismo;

"Art. 26. ........................................................................................................................
I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital
ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou
opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de
competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica
ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital;
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V - manter articulações com as ações de órgãos e entidades governamentais
e não-governamentais, em seus diferentes níveis;
VI - priorizar áreas que apresentem maiores índices de pobreza e exclusão
social e áreas menos populosas e isoladas do território nacional, que necessitem de
maior oferta de bens e serviços;
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