NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

Noticias de interesse da segurança publica em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, no plano federal, na semana do dia 20 a 24 de novembro de 2017.

1.
1.1

PODER LEGISLATIVO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Deputados divergem sobre chances de aprovação da nova proposta de reforma da
Previdência
Líderes partidários da Câmara comentam nova proposta de reforma da Previdência (PEC 287/16),
negociada entre deputados governistas e o Executivo e apresentada nesta quarta-feira (22). Entre as
mudanças, o governo retirou do texto os benefícios assistenciais e a aposentadoria para o trabalhador
rural; o que, segundo o vice-líder do governo na Câmara deputado Beto Mansur (PRB-SP), deve
ampliar o apoio à reforma.

1.2

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Deputados cobram ministro da Justiça sobre declarações em relação à PM do Rio
Deputados cobraram na quarta-feira (22), na Câmara, explicações do ministro da Justiça, Torquato
Jardim, sobre entrevista na qual disse que policiais militares do Rio de Janeiro fariam parte de uma
associação criminosa e que deputados estaduais e o crime organizado, juntos, influenciaram nas
escolhas dos comandos da Polícia Militar do estado.

Deputados pedem reenvio de projeto de lei orgânica da Polícia Federal
Os deputados Alberto Fraga (DEM-DF) e Delegado Francischini (SD-PR) defenderam a aprovação de
uma lei orgânica para a Polícia Federal, durante sessão solene em homenagem à instituição, realizada
nesta quinta-feira (23) na Câmara dos Deputados.

1.3

POLÍTICA

Novo documentário da TV Câmara discute a crise de representação no País
Estreia na TV Câmara, hoje à noite, o documentário "Diálogos entre Espelhos". O ponto de partida e o
desafio do programa é deixar falar e pensar os protagonistas do poder representativo: os cidadãos e
os deputados federais. Sem intermediações, eles dialogam frente à frente sobre a crise de
representatividade.

Plenário pode votar MP que parcela dívidas de produtores rurais
O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar, em sessão extraordinária nesta segunda-feira (27),
a medida provisória que permite o parcelamento de dívidas de produtores rurais (pessoas físicas,
cooperativas e intermediários) com descontos (MP 793/17). A matéria perde a vigência na próxima
terça-feira (28) e precisa ser votada ainda pelo Senado.
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1.4

DIREITO E JUSTIÇA / DIREITOS HUMANOS

.

Audiência de custódia para adolescente infrator divide opiniões em debate
Especialistas divergiram nesta quinta-feira (23) sobre o Projeto de Lei 7908/17, do deputado Francisco
Floriano (DEM-RJ), que determina que o adolescente apreendido em flagrante ato infracional seja,
obrigatoriamente, apresentado em até 24 horas à autoridade judicial competente.

1.5

RELAÇÕES EXTERIORES

.

Comissão aprova acordo de defesa entre Brasil e Jamaica
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional aprovou na quarta-feira (22) os termos de
acordo firmado entre o Brasil e a Jamaica na área de defesa. O acordo foi assinado em Kingston,
capital jamaicana, em fevereiro de 2014.

1.6

AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agenda da semana
TERCEIRA-FEIRA (28)
14 horas
Comissão Especial sobre a Composição do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) (PEC 288/16)
Instalação da comissão; eleição do presidente e dos vice-presidentes.
Plenário a definir
14h30
Comissão Especial sobre Enfrentamento ao Homicídio de Jovens (PL 2438/15)
Audiência pública para debater o tema.
Foram convidados o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Carlos Alberto
dos Santos Cruz; e o assessor especial do Ministério da Justiça, João Luiz Pinto Coelho.
Plenário a definir
14h30
Comissão Especial do Sistema Penitenciário
Votação de requerimentos.
Plenário 16
16h30
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Audiência pública para debater temas referentes à lavratura do termo circunstanciado de ocorrência.
Foram convidados, entre outros, presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil (
Fendepol), Rodolfo Queiroz Laterza; e o presidente da Associação dos Oficiais Militares do Estado de
São Paulo em Defesa da Polícia Militar (Defenda PM), Elias Miler da Silva.
Plenário 6
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QUARTA-FEIRA (29)
9h30
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Audiência pública para debater o reflexo da proposta de privatização do Sistema Eletrobras na
segurança estratégica da região amazônica.
Foram convidados, entre outros, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas
do Estado do Amazonas, Edney da Silva Martins; e o ex-diretor da CHESF e ex-presidente da
FACHESF, Mozart Bandeira Arnaud.
Auditório Nereu Ramos
9h30
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Audiência pública para debater a operação do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação.
Foram convidados o diretor técnico-operacional da Telebras, Jarbas José Valente; o ex-presidente da
Telebras Jorge Bittar; e um representante do Ministério da Defesa.
Plenário 3
11h30
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 3
14 horas
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 6

Link: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/542776-AGENDA-DASEMANA.html

2.

PODER LEGISLATIVO -

2.1

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

Falência da segurança pública brasileira é consenso na CCJ
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) discutiu nesta terça-feira (21) a Política
Nacional de Segurança Pública. Sob relatoria de Wilder Morais (PP-GO), esta é uma das políticas
públicas que estão sendo avaliadas pela Comissão no ano de 2017.

Críticas às delações opõem parlamentares na CPMI da JBS
Em audiência realizada nesta terça-feira (21), membros da CPMI da JBS se dividiram em relação às
críticas feitas por quatro juristas à maneira como o Ministério Público e a Justiça tem celebrado
acordos de colaboração premiada no âmbito da Operação Lava Jato.
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Juristas apontam ilegalidades no uso da delação premiada
Especialistas ouvidos nesta terça-feira (21) em audiência pública da CPI Mista da JBS, apontaram o
que consideram ilegalidades na maneira como estão sendo negociadas pelo Ministério Público e
homologadas pelo Judiciário as delações premiadas relacionadas à Operação Lava Jato.

Avança projeto que criminaliza 'vingança pornográfica'
O registro ou divulgação, não autorizada, de cenas da intimidade sexual de uma pessoa, a chamada
“vingança pornográfica”, será crime punível com reclusão de dois a quatro anos, mais multa. É o que
determina o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 18/2017, aprovado nesta quarta-feira (22) pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e que segue em regime de urgência para o Plenário.

Aprovada na CCJ ampliação de serviços voluntários de jovens na PM e Bombeiros
A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (22). proposta
que prevê a possibilidade de prestação de serviços voluntários por todos os jovens maiores de 18 e
menores de 23 anos, de ambos os sexos, nas áreas administrativa, de saúde e de defesa civil nas
polícias militares e nos Corpos de Bombeiros.

CMO aprova projetos que liberam recursos para Judiciário e Executivo
Três projetos de crédito adicional (PLNs 24, 25 e 26/2017) foram aprovados na Comissão Mista de
Orçamento (CMO) na terça-feira (21). Todos destinam recursos para poderes e órgãos federais. O de
maior valor (PLN 26/2017), relatado pela deputada Rosangela Gomes (PRB-RJ), abre crédito
especial de R$ 348 milhões para o Poder Judiciário e o Ministério Público da União (MPU).

Premiação de incentivo a denúncias anônimas aprovada na CCJ
O Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) deverá prover recursos para os serviços de DisqueDenúncia, inclusive para a premiação em dinheiro quando as informações levarem à resolução de
crimes. Essa é uma das medidas previstas no (PLC 187/2015), que tem como objetivo estimular a
população a utilizar os serviços de denúncia por telefone.

Aprovada na CCJ regulamentação para uso de balas de borracha pela polícia
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou parecer a favor do Projeto de lei da
Câmara (PLC) 199/2015, que estabelece regras para uso de balas de borracha em operações
policiais. O texto segue agora para o Plenário do Senado.

Jorge Viana defende regime integralmente fechado para autores de crimes
hediondos
O senador Jorge Viana (PT-AC) quer mudar a Constituição para garantir que autores de crimes
hediondos cumpram integralmente a pena em regime fechado, sem direito a progressão. O
parlamentar informou nesta quinta-feira (23) no Plenário que vai apresentar uma proposta de emenda
à Constituição (PEC), que já conta com 33 assinaturas de apoio.
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3.

PODER JUDICIÁRIO

3.1

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Ministro nega MS contra revisão de anuênios de ex-integrantes das Forças
Armadas
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou Mandado de Segurança
(MS 30421) impetrado, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que
determinou a revisão dos anuênios de seus servidores, que foram integrantes das Forças Armadas,
mediante prévio processo individualizado.

AMB questiona extensão de imunidades de parlamentares federais a deputados
estaduais no RN, RJ e MT
Chegaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 5823,
5824 e 5825) ajuizadas pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) para questionar
dispositivos das constituições dos Estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Mato Grosso que
estendem aos deputados estaduais imunidades formais previstas no artigo 53 da Constituição Federal
para deputados federais e senadores.

Ministro rejeita tramitação de ação sobre subsídio de juízes federais substitutos
Por ausência da competência originária do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgar o caso, o
ministro Celso de Mello não conheceu (rejeitou a tramitação) da Ação Originária (AO) 2005, na qual a
Associação Regional dos Juízes Federais da 5ª Região buscava a equiparação do subsídio de juiz
federal substituto ao de procurador da República.

Partido apresenta novo pedido de afastamento de artigos do Código Penal que
criminalizam aborto
O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) apresentou no Supremo Tribunal Federal novo pedido de
liminar formulado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, na qual
alega que os artigos 124 e 126 do Código Penal, que criminalizam o aborto provocado pela gestante
ou realizado com sua autorização, violam os princípios e direitos fundamentais garantidos na
Constituição Federal.

3.2

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Com proposta de revisão de tese, STJ implanta sistema de afetação eletrônica de
recursos repetitivos
Pela primeira vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai utilizar o novo sistema de afetação
eletrônica de recursos repetitivos, para analisar uma proposta de revisão do tema 157, que trata da
aplicação do princípio da insignificância em crimes de descaminho. A proposta de revisão foi remetida
pelo ministro Sebastião Reis Júnior.
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Mesmo sem previsão no novo CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão
interlocutória relacionada à competência
Apesar de o novo Código de Processo Civil (CPC/2015) não prever expressamente o uso do agravo de
instrumento contra decisão interlocutória relacionada à definição de competência, a interpretação
extensiva das hipóteses contidas no artigo 1.015 permite a conclusão de que essa é uma
possibilidade.

3.3

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Superior Tribunal Militar conta agora com tramitação digital de seus processos
judiciais, com sistema e-Proc/JMU
Nesta terça-feira, dia 21 de novembro, o presidente do STM, ministro José Coêlho Ferreira, deu início
à primeira sessão de julgamento em meio digital. O sistema e-Proc/JMU, que a partir de hoje é
realidade no STM, será implantado em toda a Justiça Militar da União até junho de 2018.

4.

PODER EXECUTIVO

4.1

MINISTÉRIO DA DEFESA

Exército e Conselho Nacional de Justiça assinam acordo para destruição de armas
apreendidas em todo o País
Um acordo de cooperação técnica, assinado nesta manhã de terça-feira (21), entre o comandante do
Exército, general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, e a presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, vai garantir a
destruição de armas de fogo e munições apreendidas, que estejam sob a guarda do Poder Judiciário e
sejam consideradas desnecessárias pelos juízes para a continuidade e a instrução dos processos.

Ministro da Defesa se reúne com presidente da Câmara e comandantes das Forças
Armadas
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, se reuniu, nesta quinta-feira (23), com o presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia, para tratar de assuntos relacionados às Forças Armadas, como a
questão orçamentária para 2018.

4.2

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

FORÇA-TAREFA I: Operação no Piauí combateu fraude em pensão por morte
A Força Tarefa Previdenciária deflagrou, na manhã desta terça-feira (21), a operação Viúvo Negro, em
Teresina (PI). A ação foi um desdobramento da Operação Carpe Diem (2013) que tem como objetivo
combater um grupo criminoso que fraudava a Previdência.
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4.3

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA

Brasil treina policiais para atuar na fronteira com o Paraguai
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) realiza até a próxima quarta-feira (29), em Marechal
Cândido Rondon (PR), a 41ª edição do Curso de Unidades Especializadas de Fronteira. Iniciada na
segunda-feira (20), a capacitação conta com 37 policiais e militares que atuam na região de fronteira
do Brasil com o Paraguai.

Torquato explica parceria para combate ao crime no Rio
Durante reunião de mais de três horas na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (22), o ministro da Justiça, Torquato Jardim,
deu explicações sobre a parceria entre o Governo Federal e o governo do estado no enfrentamento da
crise de segurança no Rio de Janeiro.

5.

OUTRAS PUBLICAÇÕES (SITES, LIVROS, REVISTAS ETC.)

Sexta-feira, 24 de novembro
Black Friday da retomada? Ainda não, segundo especialistas em varejo ouvidos pelo G1 para
comentar a data de promoções coletivas já consolidada na internet e que ganha cada vez mais adesão
nas lojas físicas brasileiras.

6.

ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME

FENEME PRESENTE EM FORTALEZA – CE
Nos dias 16 e 17 de novembro oficiais da FENEME, a convite da ASSOF-CE, participaram de uma
série de reuniões com autoridades daquele Estado. Foram apresentados os históricos de implantação
do TCO – Termo Circunstanciado de Ocorrência nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Rondônia à Vice-governadora; à para a Presidência TJCE – Tribunal de Justiça do Cearácom
presença de representante do MP – Ministério Público.

AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CLP DA CD SOBRE ACP DO MP NO CEARÁ
Na manhã de 21 de novembro de 2017 hove audiência pública na CLP - Comissão de Legislação
Participativa da Câmara dos Deputados, com a participação de várias entidades e autoridades. Em
nome da FENEME falou o Diretor de Assuntos Legislativos, Coronel Miler.
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7.

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, 24 de novembro de 2017.

OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES E ESTRATEGICAS PARA A FENEME NO AMBITOS DOS PODERES, ORGAOS E INSTITUICOES, ESTAO SENDO REPASSADAS VIA
RELATORIOS E COMUNICACOES COMPLEMENTARES AO PRESIDENTE DA ENTIDADE, PARA OS ENCAMINHAMENTOS NECESSARIOS.

