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Noticias de interesse da segurança publica em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e 

Executivo, no plano federal, na semana 25 de fevereiro a 08 de março 2019. 
  

 

1.       PODER LEGISLATIVO -     
 

 

1.1 TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

Maia diz que discussão sobre BPC prejudica aprovação da reforma da Previdência 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que as discussões em relação ao 

Benefício da Prestação Continuada (BPC) pago aos idosos e em relação à aposentadoria 

rural podem contaminar o debate e inviabilizar a reforma da Previdência (PEC 6/19). 

Segundo ele, o próprio governo reconhece que o BPC não é relevante do ponto de vista 

fiscal e que a Medida Provisória 871/19, que altera as regras de concessão de benefícios 

previdenciários, já busca combater a fraude no setor. 

Reforma da Previdência: deputados divergem sobre eficácia das alíquotas 

progressivas 

A maior alíquota efetiva será de 11,68%, para o setor privado; e de 16,79%, para o 

serviço público. Uma das novidades da proposta de reforma da Previdência (PEC 6/19) 

entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso é a mudança nas alíquotas de 

contribuição dos trabalhadores dos setores público e privado. 

Regras da Previdência sofreram seis mudanças nas últimas três décadas 

Desde a promulgação da Constituição de 1988, as regras da Previdência já foram 

mudadas seis vezes. A primeira emenda constitucional (EC 3/93) sobre o tema veio cinco 

anos depois da nova Carta Magna, e instituiu contribuições da União e dos servidores 

para o custeio de aposentadorias e pensões. 

Líder do governo diz que articulação por reforma da Previdência se intensificou no 

Carnaval 

A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), disse que a 

base governista se reuniu no Carnaval para definir os relatores da reforma da 

Previdência (PEC 6/19) e a instalação das comissões temáticas. Há cinco deputados na 

disputa pela relatoria da proposta na comissão especial e quatro para defender a 

admissibilidade da PEC perante a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJ) da Câmara dos Deputados. 

Rodrigo Maia anuncia instalação da CCJ para o dia 13 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572859-MAIA-DIZ-QUE-DISCUSSAO-SOBRE-BPC-PREJUDICA-APROVACAO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572859-MAIA-DIZ-QUE-DISCUSSAO-SOBRE-BPC-PREJUDICA-APROVACAO-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572970-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-DEPUTADOS-DIVERGEM-SOBRE-EFICACIA-DAS-ALIQUOTAS-PROGRESSIVAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572970-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-DEPUTADOS-DIVERGEM-SOBRE-EFICACIA-DAS-ALIQUOTAS-PROGRESSIVAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572970-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-DEPUTADOS-DIVERGEM-SOBRE-EFICACIA-DAS-ALIQUOTAS-PROGRESSIVAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572970-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-DEPUTADOS-DIVERGEM-SOBRE-EFICACIA-DAS-ALIQUOTAS-PROGRESSIVAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/573019-REGRAS-DA-PREVIDENCIA-SOFRERAM-SEIS-MUDANCAS-NAS-ULTIMAS-TRES-DECADAS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/573019-REGRAS-DA-PREVIDENCIA-SOFRERAM-SEIS-MUDANCAS-NAS-ULTIMAS-TRES-DECADAS.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1993/emendaconstitucional-3-17-marco-1993-354966-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1993/emendaconstitucional-3-17-marco-1993-354966-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/573182-LIDER-DO-GOVERNO-DIZ-QUE-ARTICULACAO-POR-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-SE-INTENSIFICOU-NO-CARNAVAL.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/573182-LIDER-DO-GOVERNO-DIZ-QUE-ARTICULACAO-POR-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-SE-INTENSIFICOU-NO-CARNAVAL.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/573182-LIDER-DO-GOVERNO-DIZ-QUE-ARTICULACAO-POR-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-SE-INTENSIFICOU-NO-CARNAVAL.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/573182-LIDER-DO-GOVERNO-DIZ-QUE-ARTICULACAO-POR-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-SE-INTENSIFICOU-NO-CARNAVAL.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/573200-RODRIGO-MAIA-ANUNCIA-INSTALACAO-DA-CCJ-PARA-O-DIA-13.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/573200-RODRIGO-MAIA-ANUNCIA-INSTALACAO-DA-CCJ-PARA-O-DIA-13.html
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O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciou nesta sexta-feira (8) a 
instalação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania na próxima quarta-feira 
(13). Segundo Maia, com a definição da data de instalação, os líderes partidários já 
poderão indicar nomes para compor o colegiado a partir da próxima segunda-feira (11). 

1.2    COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Policiais e bombeiros militares podem ter exame psicológico obrigatório para 

ingresso na carreira 

O Projeto de Lei 275/19 torna obrigatória a realização de exames psicológicos para 

ingresso e permanência de policiais e bombeiros militares. A regra vale também para 

cursos de reciclagem. O texto, do deputado Rubens Otoni (PT-GO), tramita na Câmara 

dos Deputados. 

Proposta prevê quitação de imóvel de policial aposentado por acidente de trabalho 

O Projeto de Lei 337/19 obriga estados, Distrito Federal e municípios a quitar os imóveis 

financiados por órgãos públicos e adquiridos por membros da segurança pública que 

entraram para a reserva após acidente de trabalho. A proposta, do deputado David 

Soares (DEM-SP), tramita na Câmara dos Deputados. 

Projeto considera agravante de crime ser cometido em razão de raça, cor e 

orientação sexual 

O Projeto de Lei 713/19 altera o Código Penal (Decreto-lei 2.848/40) para considerar 

agravante o cometimento de qualquer crime em razão da raça, cor, etnia, religião, 

origem, orientação sexual ou deficiência física. A proposta tramita na Câmara dos 

Deputados. “O preconceito é uma forma de intolerância que acomete ainda muitas 

pessoas e deve ser combatido com instrumentos legais eficazes”, justifica a autora da 

proposta, deputada Marília Arraes (PT-PE). “Nesse sentido, agravar a pena pode reduzir 

bastante as ocorrências a respeito do tema”, complementa. 

Proposta cria punição para rebeliões em presídios 

O Projeto de Lei 144/19 altera o Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40) para prever punição 
de 1 a 5 anos, e multa, para quem atentar contra a segurança ou o funcionamento de 
estabelecimentos carcerários, como presídios e penitenciárias. Autora da proposta, a 
deputada Renata Abreu (Pode-SP) afirma que o objetivo é aumentar a segurança do 
sistema carcerário brasileiro. 

Proposta proíbe a venda de bebida alcoólica a quem porta arma 

O Projeto de Lei 433/19 pretende proibir que estabelecimentos comerciais sirvam bebidas 
alcoólicas a pessoas que portem armas, o que inclui policiais, civis ou militares, 
bombeiros militares, guardas municipais e integrantes das Forças Armadas. A proposta 
está em análise na Câmara dos Deputados. Trata-se da reapresentação, pelo deputado 

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/572870-POLICIAIS-E-BOMBEIROS-MILITARES-PODEM-TER-EXAME-PSICOLOGICO-OBRIGATORIO-PARA-INGRESSO-NA-CARREIRA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572870-POLICIAIS-E-BOMBEIROS-MILITARES-PODEM-TER-EXAME-PSICOLOGICO-OBRIGATORIO-PARA-INGRESSO-NA-CARREIRA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572870-POLICIAIS-E-BOMBEIROS-MILITARES-PODEM-TER-EXAME-PSICOLOGICO-OBRIGATORIO-PARA-INGRESSO-NA-CARREIRA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572870-POLICIAIS-E-BOMBEIROS-MILITARES-PODEM-TER-EXAME-PSICOLOGICO-OBRIGATORIO-PARA-INGRESSO-NA-CARREIRA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572892-PROPOSTA-PREVE-QUITACAO-DE-IMOVEL-DE-POLICIAL-APOSENTADO-POR-ACIDENTE-DE-TRABALHO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572892-PROPOSTA-PREVE-QUITACAO-DE-IMOVEL-DE-POLICIAL-APOSENTADO-POR-ACIDENTE-DE-TRABALHO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572939-PROJETO-CONSIDERA-AGRAVANTE-DE-CRIME-SER-COMETIDO-EM-RAZAO-DE-RACA,-COR-E-ORIENTACAO-SEXUAL.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572939-PROJETO-CONSIDERA-AGRAVANTE-DE-CRIME-SER-COMETIDO-EM-RAZAO-DE-RACA,-COR-E-ORIENTACAO-SEXUAL.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572939-PROJETO-CONSIDERA-AGRAVANTE-DE-CRIME-SER-COMETIDO-EM-RAZAO-DE-RACA,-COR-E-ORIENTACAO-SEXUAL.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572939-PROJETO-CONSIDERA-AGRAVANTE-DE-CRIME-SER-COMETIDO-EM-RAZAO-DE-RACA,-COR-E-ORIENTACAO-SEXUAL.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572953-PROPOSTA-CRIA-PUNICAO-PARA-REBELIOES-EM-PRESIDIOS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/572953-PROPOSTA-CRIA-PUNICAO-PARA-REBELIOES-EM-PRESIDIOS.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-norma-pe.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/573004-PROPOSTA-PROIBE-A-VENDA-DE-BEBIDA-ALCOOLICA-A-QUEM-PORTA-ARMA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/573004-PROPOSTA-PROIBE-A-VENDA-DE-BEBIDA-ALCOOLICA-A-QUEM-PORTA-ARMA.html
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Rubens Bueno (PPS-PR), de proposta arquivada ao final da legislatura passada (PL 
5849/16). Em sua justificativa, o parlamentar destacou a importância do tema. 

Câmara aprova acordo tributário com a Jamaica 

O texto, que segue para análise do Senado, pretende reforçar o combate à fraude e à 

evasão fiscal. O Plenário aprovou há pouco a participação do Brasil em acordo com a 

Jamaica sobre a troca de informações tributárias. O tratado previsto no Projeto de 

Decreto Legislativo (PDL) 514/16 foi assinado em Kingston, capital da Jamaica, em 2014. 

Projeto atribui à DPU defesa de policiais em processos administrativos 

O Projeto de Lei Complementar 34/19 inclui entre os objetivos da Defensoria Pública da 

União (DPU) a defesa de policiais federais e estaduais, civis e militares, incluindo 

bombeiros militares, em processos administrativos. Pelo texto, em análise na Câmara 

dos Deputados, caberá à Defensoria atuar em todas as instâncias do processo 

administrativo a partir do recebimento dos autos. 

1.3 POLÍTICA 

Plenário debate pedido de criação de comissão sobre violência contra a mulher 

Iniciou-se a Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados. Os deputados 
debatem, no momento, requerimento da deputada Flávia Arruda (PR-DF) para instalação 
de uma comissão externa para acompanhar os casos de violência doméstica contra a 
mulher e de feminicídio no País. 

CCJ não deve mais ser instalada nesta semana, diz Rodrigo Maia 

Segundo ele, o governo precisa se organizar para aprovar a admissibilidade da reforma 
da Previdência no colegiado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que não 
deve mais instalar a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania nesta semana. 
Segundo ele, o governo está desarticulado e precisa se organizar para aprovar a 
admissibilidade da proposta de reforma da Previdência (PEC 6/19) no colegiado. 

Aprovada urgência para projeto que prevê apreensão de arma em caso de violência 
contra a mulher 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de 
Lei 17/19, do deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) e outros, que determina ao juiz do 
caso de violência contra a mulher ordenar a apreensão de arma de fogo eventualmente 
registrada em nome do agressor. 

Câmara vota texto que permite apoio eletrônico a projeto de iniciativa popular 

O Plenário da Câmara pode votar hoje o projeto do Senado que permite o uso de 
subscrição eletrônica para apoio a projetos de iniciativa popular (PL 7005/13). O texto 
altera a Lei 9.709/98, que trata do assunto e permite apenas assinaturas manuais dos 
eleitores. Para os projetos de iniciativa popular, a lei exige o apoio de 1% dos eleitores do 

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/573010-CAMARA-APROVA-ACORDO-TRIBUTARIO-COM-A-JAMAICA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/573111-PROJETO-ATRIBUI-A-DPU-DEFESA-DE-POLICIAIS-EM-PROCESSOS-ADMINISTRATIVOS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/573111-PROJETO-ATRIBUI-A-DPU-DEFESA-DE-POLICIAIS-EM-PROCESSOS-ADMINISTRATIVOS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/572887-PLENARIO-DEBATE-PEDIDO-DE-CRIACAO-DE-COMISSAO-SOBRE-VIOLENCIA-CONTRA-A-MULHER.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/572887-PLENARIO-DEBATE-PEDIDO-DE-CRIACAO-DE-COMISSAO-SOBRE-VIOLENCIA-CONTRA-A-MULHER.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/572885-CCJ-NAO-DEVE-MAIS-SER-INSTALADA-NESTA-SEMANA,-DIZ-RODRIGO-MAIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/572885-CCJ-NAO-DEVE-MAIS-SER-INSTALADA-NESTA-SEMANA,-DIZ-RODRIGO-MAIA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/572894-APROVADA-URGENCIA-PARA-PROJETO-QUE-PREVE-APREENSAO-DE-ARMA-EM-CASO-DE-VIOLENCIA-CONTRA-A-MULHER.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/572894-APROVADA-URGENCIA-PARA-PROJETO-QUE-PREVE-APREENSAO-DE-ARMA-EM-CASO-DE-VIOLENCIA-CONTRA-A-MULHER.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/572894-APROVADA-URGENCIA-PARA-PROJETO-QUE-PREVE-APREENSAO-DE-ARMA-EM-CASO-DE-VIOLENCIA-CONTRA-A-MULHER.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/572894-APROVADA-URGENCIA-PARA-PROJETO-QUE-PREVE-APREENSAO-DE-ARMA-EM-CASO-DE-VIOLENCIA-CONTRA-A-MULHER.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/572902-PROJETO-PREVE-APREENSAO-DE-ARMA-EM-CASO-DE-VIOLENCIA-CONTRA-A-MULHER.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/572902-PROJETO-PREVE-APREENSAO-DE-ARMA-EM-CASO-DE-VIOLENCIA-CONTRA-A-MULHER.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/572916-CAMARA-VOTA-TEXTO-QUE-PERMITE-APOIO-ELETRONICO-A-PROJETO-DE-INICIATIVA-POPULAR.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/572916-CAMARA-VOTA-TEXTO-QUE-PERMITE-APOIO-ELETRONICO-A-PROJETO-DE-INICIATIVA-POPULAR.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/473283-PROJETO-PERMITE-ASSINATURA-ELETRONICA-EM-PROPOSTAS-DE-INICIATIVA-POPULAR.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/473283-PROJETO-PERMITE-ASSINATURA-ELETRONICA-EM-PROPOSTAS-DE-INICIATIVA-POPULAR.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9709-18-novembro-1998-352644-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9709-18-novembro-1998-352644-norma-pl.html
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País, distribuídos em, pelo menos, cinco estados, com não menos de 0,3% dos eleitores 
de cada um deles. 

Proposta reserva metade das vagas de deputado federal para cada sexo 

O Projeto de Lei Complementar 35/19 reserva 50% das vagas de deputado federal para 
cada sexo. A proposta tramita na Câmara dos Deputados. “As mulheres são mais de 50% 
da população brasileira, mas tal porcentagem não encontra reflexo na sua 
representatividade no Poder Legislativo”, justificam os autores da proposta, os deputados 
do Psol Sâmia Bomfim (SP) e Marcelo Freixo (RJ). Na Câmara dos Deputados, das 513 
vagas, apenas 15% são ocupadas por mulheres.  

1.5 RELAÇÕES EXTERIORES                                                                                                        .                                                                                 

Grupo parlamentar de Amizade Brasil-Estados Unidos recebe comitiva 

O Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Estados Unidos recebe hoje uma comitiva do 
Corpo Diplomático da Embaixada dos Estados Unidos chefiada pelo ministro conselheiro 
William Wayne Popp. A reunião foi proposta pela deputada Rosângela Gomes (PRB-RJ) e 
pela liderança do partido da deputada. 

Lista de prioridades de atuação do grupo Brasil-Portugal inclui educação e 
violência contra mulher 

Procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados afirma que a maior parte das 
denúncias recebidas pela Casa sobre violência sofrida por mulheres que vivem no exterior 
é proveniente de Portugal. Em reunião do Grupo Parlamentar Brasil-Portugal, nesta terça-
feira (26), o presidente do colegiado, deputado Antonio Brito (PSD-BA), destacou a 
importância do órgão para fortalecer as relações e trocar informações entre os dois 
países. 

Embaixador da França reconhece papel do Congresso nas relações bilaterais 

A importância do Congresso nas relações bilaterais foi destacada na reunião de 
reinstalação do Grupo Parlamentar Brasil–França, nesta terça-feira (26). O grupo será 
presidido pelo deputado Vinicius Carvalho (PRB-SP). O Embaixador da França no Brasil, 
Michel Miraillet, manifestou o seu apoio à reinstalação do Grupo Parlamentar que, 
segundo ele, “irá contribuir muito com a parceria estratégica firmada entre os dois países 
e que é responsável pelo avanço de grandes projetos como dos submarinos e 
helicópteros”. 

Grupo Parlamentar Brasil-Itália é reinstalado na Câmara 

A Câmara dos Deputados reinstalou na semana passada o Grupo Parlamentar de 
Amizade Brasil-Itália. Entre os temas que o grupo, coordenado pelo deputado Rubens 
Bueno (PPS-PR), pretende abordar, estão a situação dos brasileiros na Itália e dos 
italianos no Brasil. Atualmente, cerca de 73 mil brasileiros residem na Itália. Os deputados 
Carlos Zarattini (PT-SP) e Paula Belmonte (PPS-DF), chamaram a atenção para as 
pressões sofridas pela Itália, no âmbito da União Europeia, para aumentar as restrições à 
entrada legal dos brasileiros no continente.  

https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/572956-PROPOSTA-RESERVA-METADE-DAS-VAGAS-DE-DEPUTADO-FEDERAL-PARA-CADA-SEXO.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/572919-GRUPO-PARLAMENTAR-DE-AMIZADE-BRASIL-ESTADOS-UNIDOS-RECEBE-COMITIVA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/572919-GRUPO-PARLAMENTAR-DE-AMIZADE-BRASIL-ESTADOS-UNIDOS-RECEBE-COMITIVA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/572985-LISTA-DE-PRIORIDADES-DE-ATUACAO-DO-GRUPO-BRASIL-PORTUGAL-INCLUI-EDUCACAO-E-VIOLENCIA-CONTRA-MULHER.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/572985-LISTA-DE-PRIORIDADES-DE-ATUACAO-DO-GRUPO-BRASIL-PORTUGAL-INCLUI-EDUCACAO-E-VIOLENCIA-CONTRA-MULHER.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/572985-LISTA-DE-PRIORIDADES-DE-ATUACAO-DO-GRUPO-BRASIL-PORTUGAL-INCLUI-EDUCACAO-E-VIOLENCIA-CONTRA-MULHER.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/572985-LISTA-DE-PRIORIDADES-DE-ATUACAO-DO-GRUPO-BRASIL-PORTUGAL-INCLUI-EDUCACAO-E-VIOLENCIA-CONTRA-MULHER.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/572996-EMBAIXADOR-DA-FRANCA-RECONHECE-PAPEL-DO-CONGRESSO-NAS-RELACOES-BILATERAIS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/572996-EMBAIXADOR-DA-FRANCA-RECONHECE-PAPEL-DO-CONGRESSO-NAS-RELACOES-BILATERAIS.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/573001-GRUPO-PARLAMENTAR-BRASIL-ITALIA-E-REINSTALADO-NA-CAMARA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/573001-GRUPO-PARLAMENTAR-BRASIL-ITALIA-E-REINSTALADO-NA-CAMARA.html


                                                NOTÍCIAS DE BRASÍLIA 

 
 
 

1.6 AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

Agenda da semana 

SEGUNDA-FEIRA (11) 

9 horas 
Sessão Solene  
Homenagem ao aniversário do município de Garanhuns (PE). 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Câmara dos Deputados e Senado Federal  
Evento Bibliotecas: diálogos para mudança.  
Auditório do Interlegis - Senado 
 
14 horas 
Plenário 
Sessão de debates. 
Plenário Ulysses Guimarães 
 
18 horas 
Reunião de Líderes 
Residência oficial 

TERÇA-FEIRA (12) 

9 horas 
Câmara dos Deputados e Senado Federal  
Seminário para discutir os desafios que as bibliotecas e os bibliotecários brasileiros enfrentam na 
atualidade. 
Auditório do Interlegis - Senado 

10 horas 
Sessão Solene  
Homenagem à Campanha da Fraternidade 2019 - Fraternidade e Políticas Públicas. 
Plenário Ulysses Guimarães 

14 horas 
Comissão Externa de Brumadinho 
Audiência pública para debater a contratação de seguros e a previsão de recursos para garantia 
de reparação de danos, em caso de desastre. 
Foram convidados, entre outros, o subprocurador-geral da República e coordenador da 4ª Câmara 
- Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, Nívio de Freitas Silva Filho; e o superintendente da 
Superintendência de Seguros Privados (Susep), Joaquim Mendanha de Ataides. 
Logo após a reunião haverá votações de requerimentos. 
Plenário 2 

14 horas 
Liderança do Solidariedade 
Reunião sobre a reforma da Previdência. 
Plenário 16 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54662
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54662
http://www.senado.leg.br/senado/hotsites/Bibliotecadialogo/index.htm
http://www.senado.leg.br/senado/hotsites/Bibliotecadialogo/index.htm
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54661
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/54661
http://www.senado.leg.br/senado/hotsites/Bibliotecadialogo/index.htm
http://www.senado.leg.br/senado/hotsites/Bibliotecadialogo/index.htm
https://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/1716585.htm
https://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/1716585.htm
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15 horas 
Bancadas de Roraima e do Amapá 
Reunião para discutir os seguintes temas: garantia da transposição para os quadros da União a 
todos os interessados e servidores, contemplados pelas emendas constitucionais nº 60, 79 e 98; 
decisão cautelar do TCU; nomeação do presidente da Comissão Especial dos ex-Territórios 
Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima. 
Plenário 7 
 
15 horas 
Bancada do Maranhão  
Reunião.  
Plenário 13 
 
16 horas 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher; e Defensoria Pública da União (DPU) 
Cerimônia de abertura da exposição: No Fluxo - Reflexo da Migração e Refúgio de Mulheres no 
Brasil. 
Espaço do Servidor 

16 horas 
Votações em Plenário 
Pauta que inclui, entre outros itens, o projeto de lei que tipifica o crime de assédio moral no 
trabalho (PL 4742/01). 
Plenário Ulysses Guimarães 

17 horas 
Bancada Paulista 
Reunião para discutir o resultado de encontro com o governador do estado, João Doria, e com o 
prefeito da capital paulista, Bruno Covas. 
Plenário 14 

QUARTA-FEIRA (13) 

8 horas 
Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo 
Café da manhã com entidades e empresários do setor hoteleiro do País para discutir e mobilizar 
os representantes do Poder Legislativo para as principais demandas da hotelaria nacional, a fim 
de garantir o crescimento sustentável do setor. 
Restaurante do 10º andar do anexo 4 

9 horas 
Sessão Solene 
Homenagem aos Movimentos Democráticos de Direita. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9 horas 
Frente Parlamentar Mista em Prol da Luta contra o Câncer 
Lançamento da frente. 
Salão Verde 

9 horas 
Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar 
Mesa de debate sobre a Juventude Rural na Luta pela Reforma Agrária. 

https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
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Haverá participação de parlamentares, lideranças sindicais e jovens rurais. 
Auditório Freitas Nobre 

16 horas 
Votações em Plenário 
Análise de propostas remanescentes do dia anterior e dos PLs 7005/13, que permite o uso de 
subscrição eletrônica para apoio a projetos de iniciativa popular; e 9617/18, que propõe regras 
para acompanhamento e fiscalização de obras e serviços públicos pelos cidadãos cadastrados em 
grupos de rede social. 
Plenário Ulysses Guimarães 

QUINTA-FEIRA (14) 

9 horas 
Votações em Plenário 
Análise de propostas remanescentes do dia anterior e de acordos internacionais. 
Plenário Ulysses Guimarães 

9h05 
Sessão Solene  
Homenagem às vítimas, aos militares do corpo de bombeiros de Minas Gerais e demais 
profissionais que socorreram e resgataram as vítimas do desastre de Brumadinho (MG). 
Plenário Ulysses Guimarães 

16 horas 
Votações em Plenário 
Propostas remanescentes da sessão anterior. 
Plenário Ulysses Guimarães 

SEXTA-FEIRA (15) 

9 horas 
Comissão Externa de Brumadinho 
Debate público para ouvir atingidos pelo vazamento da barragem, organizações e movimentos 
sociais. 
Brumadinho (MG) 

14h30 
Comissão Externa de Brumadinho 
Visita técnica à retomada indígena Pataxó Naô Xohã. 
São Joaquim de Bicas (MG) 

15 horas 
Sessão Solene 
Homenagem aos 52 anos da Zona Franca de Manaus e da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa). 
Plenário Ulysses Guimarães 

Link: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/573129-AGENDA-DA-

SEMANA.html  

 

https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/plenario/pautadasemana/pauta_s.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/1716880.htm
https://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/1716880.htm
https://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/1716893.htm
https://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/1716893.htm
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/573129-AGENDA-DA-SEMANA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/573129-AGENDA-DA-SEMANA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/573129-AGENDA-DA-SEMANA.html
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/573129-AGENDA-DA-SEMANA.html
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2.      PODER LEGISLATIVO -  

 
2.1    PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 

Senadores apresentam projetos para acabar com o fundo eleitoral 

Projetos recém-apresentados no Senado buscam acabar com o Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como fundo eleitoral. O fundo, criado em 

2017, tem recursos do Tesouro Nacional e é usado para financiar as campanhas políticas, 

que não podem mais receber doações de empresas. Nas eleições de 2018, o valor do 

FEFC foi de mais de R$ 1, 7 bilhão. 

Proposta acaba com aposentadoria especial de parlamentares 

O senador Reguffe (sem partido-DF) apresentou projeto de lei que pretende acabar com a 

aposentadoria especial concedida a parlamentares. O PLS 463/2018determina que todos 

os parlamentares do país, de todas as esferas de governo, deverão ser integrados ao 

Regime Geral da Previdência Social (RGPS). A proposta aguarda relator na Comissão de 

Assuntos Econômicos (CAE). 

Instituição fiscal divulga análise inicial sobre PEC da Previdência 

A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal divulgou nesta segunda-feira 

(25) uma nota técnica (NT 27) sobre a proposta de emenda à Constituição que trata da 

reforma da Previdência (PEC 6/2019). O documento tem o objetivo de fornecer aos 

senadores, à imprensa e ao público em geral as impressões iniciais da instituição a 

respeito da proposta do governo. Segundo a IFI, a nova PEC da Previdência é um evento 

que terá desdobramentos econômicos e fiscais relevantes para a evolução das contas 

públicas 

Estrangeiro que mora no Brasil poderá ser candidato a vereador 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC 9/2019) de autoria do senador Alvaro Dias 

(Pode-PR) que permite que estrangeiros que vivem no Brasil possam ser candidatos a 

vereador e os autoriza a votar em eleições municipais, espera relator na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). A PEC altera o artigo 14 da Constituição federal 

para determinar que o alistamento eleitoral, o voto e a candidatura em eleições municipais 

serão facultativos aos estrangeiros domiciliados no Brasil. 

Bezerra Coelho diz que reforma da Previdência não pode mais ser adiada 

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) falou nesta segunda-feira (25), no 

Plenário do Senado, sobre a reforma da Previdência: para ele, a reforma não pode mais 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/25/senadores-apresentam-projetos-para-acabar-com-o-fundo-eleitoral
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/25/senadores-apresentam-projetos-para-acabar-com-o-fundo-eleitoral
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/25/proposta-acaba-com-aposentadoria-especial-de-parlamentares
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/25/proposta-acaba-com-aposentadoria-especial-de-parlamentares
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134718
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134718
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/25/instituicao-fiscal-divulga-analise-inicial-sobre-pec-da-previdencia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/25/instituicao-fiscal-divulga-analise-inicial-sobre-pec-da-previdencia
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/554365/NT27_Previdencia.pdf
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/554365/NT27_Previdencia.pdf
http://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192459
http://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192459
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/25/estrangeiro-que-mora-no-brasil-podera-ser-candidato-a-vereador
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/25/estrangeiro-que-mora-no-brasil-podera-ser-candidato-a-vereador
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135400
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135400
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/25/bezerra-coelho-diz-que-reforma-da-previdencia-nao-pode-mais-ser-adiada
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/25/bezerra-coelho-diz-que-reforma-da-previdencia-nao-pode-mais-ser-adiada
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ser adiada. Ele ressaltou que as mudanças propostas pelo governo não atingem 

preferencialmente os mais pobres. 

No Senado, Comandante do Exército diz que missão na fronteira é humanitária 

Ao sair de encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre nesta terça-feira (26), 
o Comandante do Exército, general Edson Pujol, reiterou a posição do Brasil e do Grupo 
de Lima pela não-intervenção militar na Venezuela. — Felizmente os ânimos se 
acalmaram lá, para todos nós. Obvio que todos nós queremos a paz, ninguém quer 
confusão. 

Pacote anticrime deve valorizar policiais, defende Plínio Valério 

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) disse em Plenário nesta terça-feira (26) que o 
pacote com medidas anticrimes, encaminhado ao Congresso Nacional pelo ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, ainda precisa avançar em proposições que 
reforcem e valorizem o trabalho exercido pelas polícias. 

Marcos do Val defende anistia para policiais e agentes penitenciários grevistas 

Em pronunciamento nesta terça-feira, o senador Marcos do Val (PPS-ES) tratou do 
projeto que concede anistia aos policiais militares do Espírito Santo e do Ceará e aos 
policiais civis e agentes penitenciários de Minas Gerais, por sua atuação em movimentos 
grevistas  (PL 395/2019). Os servidores são proibidos por lei de fazer greves, mas, para o 

parlamentar, deve-se compreender as motivações. 

Reforma da Previdência começa a ser negociada com líderes dos partidos 

A primeira rodada de negociação direta com Jair Bolsonaro acontece no Palácio do 
Planalto, comenta a jornalista Antônia Márcia Vale. Ela lembra que a PEC 6/2019, 
coordenada pelo ministro Paulo Guedes, é mais dura para os trabalhadores do que a do 
ex-presidente Michel Temer. Acompanhe a análise da tramitação. 

Policiais poderão determinar medida protetiva na Lei Maria da Penha 

O projeto que permite que delegados e policiais decidam, em caráter emergencial, sobre 
medidas protetivas para atender mulheres em situação de violência doméstica e familiar 
recebeu, nesta quarta-feira (27), parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa do Senado (CDH). O projeto (PLC 94/2018) já foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados. 

Comissão de Constituição e Justiça aprova audiência pública com Sérgio Moro 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou convite para a realização 
de uma audiência pública com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A 
iniciativa partiu do senador Lasier Martins (Pode-RS), que deseja conhecer as metas e 
diretrizes da pasta. O requerimento foi aprovado nesta quarta-feira (27). 

Major Olímpio destaca aprovação de projeto que aumenta segurança de barragens 

Em pronunciamento em Plenário, o senador Major Olímpio (PSL-SP) comemorou a 
aprovação, nesta quarta-feira (27), pelas Comissões de Constituição e Justiça e 
Cidadania (CCJ) e de Meio Ambiente (CMA), do Projeto de Lei (PL) 550/2019, que torna 
mais rigorosas as regras para a segurança da exploração mineral.  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/26/no-senado-comandante-do-exercito-diz-que-missao-na-fronteira-e-humanitaria
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/26/pacote-anticrime-deve-valorizar-policiais-defende-plinio-valerio
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/26/pacote-anticrime-deve-valorizar-policiais-defende-plinio-valerio
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/26/marcos-do-val-defende-anistia-para-policiais-e-agentes-penitenciarios-grevistas
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/26/marcos-do-val-defende-anistia-para-policiais-e-agentes-penitenciarios-grevistas
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135090
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135090
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2019/02/reforma-da-previdencia-comeca-a-ser-negociada-com-lideres-dos-partidos
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2019/02/reforma-da-previdencia-comeca-a-ser-negociada-com-lideres-dos-partidos
http://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192459
http://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192459
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/27/policiais-poderao-determinar-medida-protetiva-na-lei-maria-da-penha
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/27/policiais-poderao-determinar-medida-protetiva-na-lei-maria-da-penha
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134151
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134151
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/27/comissao-de-constituicao-e-justica-aprova-audiencia-publica-com-sergio-moro
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/27/comissao-de-constituicao-e-justica-aprova-audiencia-publica-com-sergio-moro
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/27/major-olimpio-destaca-aprovacao-de-projeto-que-aumenta-seguranca-de-barragens
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/27/major-olimpio-destaca-aprovacao-de-projeto-que-aumenta-seguranca-de-barragens
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135115
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135115
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Projeto prevê modernização dos inquéritos policiais 

O inquérito policial deverá ser eletrônico, com peças assinadas e armazenadas 
digitalmente. É o que estabelece o projeto de lei (PLS 128/2018) que está na pauta de 
votação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). O senador Carlos 
Viana (PSD-MG) aplaudiu a iniciativa, que é do senador Elmano Férrer (Pode-PI). Ele diz 
que o Brasil deve buscar a eficiência nas investigações policiais por meio da atualização 
de leis, como o Código de Processo Penal. A reportagem é de Bruno Lourenço, da Rádio 
Senado. 

Autonomia do Banco Central volta a ser debatida no Senado 

O Senado começa a discutir novamente uma questão estratégica para a economia do 
país: a autonomia do Banco Central (BC). O assunto voltou à tona na semana passada, 
durante a sabatina de Roberto Campos Neto, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro 
para comandar a instituição. Defensores da ideia alegam que um BC autônomo protegeria 
os sistemas monetário e cambial de pressões políticas. Quem é contra a iniciativa, por 
outro lado, acredita que o Poder Executivo não pode abrir mão do controle de uma 
entidade tão relevante. 

Senado fará sessão em homenagem à imigração italiana 

O Senado Federal faz na próxima quinta-feira (14), às 15h, uma sessão especial 
destinada a homenagear o Dia do Imigrante Italiano, que foi comemorado em 21 de 
fevereiro. O pedido foi apresentado pelo senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) e contou 
com o apoio dos senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE), Rose de Freitas (Pode-ES), 
Jorge Kajuru (PSB-GO), Eliziane Gama (PPS-MA) e Nelsinho Trad (PSD-MS). 

 

3.      PODER JUDICIÁRIO 

 

3.1    SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 

2ª Turma anula provas decorrentes de infiltração policial realizada sem autorização 

da Justiça 

Na decisão, o colegiado anula os depoimentos de policial infiltrado sem autorização 

judicial que embasaram a condenação de advogada acusada de participar de organização 

criminosa que planejava atos e manifestações na Copa do Mundo de 2014. 

 

Mais uma investigação contra Temer é enviada para Justiça Federal do DF 

O relator, ministro Edson Fachin, acolheu pedido da Procuradoria-Geral da República 

(PGR) e determinou a remessa dos autos à primeira instância, já que Michel Temer não 

tem mais foro por prerrogativa de função no STF. 

 

Ministra suspende bloqueio de R$ 74,5 milhões em contas do Estado de Minas 

Gerais 

A relatora, ministra Rosa Weber, ressaltou que o bloqueio de valores pela União poderia 

inviabilizar o pagamentos de obrigações financeiras fundamentais do estado, como 

salários de servidores e gastos com serviços essenciais. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/03/projeto-preve-modernizacao-dos-inqueritos-policiais
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/03/projeto-preve-modernizacao-dos-inqueritos-policiais
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132685
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132685
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/03/07/autonomia-do-banco-central-volta-a-ser-debatida-no-senado
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/03/07/autonomia-do-banco-central-volta-a-ser-debatida-no-senado
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/03/08/senado-fara-sessao-em-homenagem-a-imigracao-italiana
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/03/08/senado-fara-sessao-em-homenagem-a-imigracao-italiana
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=404478
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Exposição no STF mostra papel das mulheres na construção de Brasília 

“A exposição exibe documentos, objetos e imagens das primeiras construções de Brasília 

e é inspirada no olhar das corajosas mulheres que para cá vieram no final da década de 

1950 para construir a nova Capital”, destacou o ministro Dias Toffoli, na abertura da 

mostra, realizada em cerimônia no Dia Internacional da Mulher. 

 

3.2    SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Presidente do STJ diz que Judiciário é fundamental para garantir políticas de 

segurança 

Ao abrir o seminário Políticas Judiciárias e Segurança Pública, na tarde desta segunda-

feira (25), o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de 

Noronha, ressaltou que o discurso sobre segurança pública agora engloba a inserção do 

Poder Judiciário na política nacional para o setor.  

STJ e ONU Mulheres assinam memorando de entendimento para promover 

igualdade de gênero 

Em evento realizado nesta quinta-feira (28), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a 

Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das 

Mulheres (ONU Mulheres) assinaram memorando de entendimento para desenvolvimento 

da equidade de gênero, promoção de ações para redução de desigualdades e 

colaboração para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

Justiça comum de MG vai julgar militar acusado de cometer crime fora de serviço 

contra bombeiro estadual 

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que cabe à Justiça 

comum estadual processar e julgar possíveis crimes de desacato e desobediência 

praticados por militares do Exército que estavam de folga e à paisana contra bombeiros 

militares durante operação de socorro a um potencial suicida. 

3.3    SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 
Corregedoria da JMU é reformulada e vice-presidente do STM é o novo corregedor 

A partir de agora atividades de orientação judiciário-administrativa, fiscalização e inspeção 

das Auditorias passam a ser exercidas por um ministro-corregedor. O cargo era ocupado 

por um juiz de primeira instância e, após a sanção da Lei 13.774/2018, em dezembro 

passado, será ocupado pelo vice-presidente do STM. 

Quatro militares são condenados por desvio de combustível no Quartel General do 

Exército, em Brasília 
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O Superior Tribunal Militar (STM) condenou quatro militares pelo desvio de combustível 

do Posto de Abastecimento do Quartel General do Exército do Comando Militar do 

Planalto, em Brasília (DF). O caso foi analisado pela corte na quinta-feira (28/02) e 

resultou na majoração da pena de dois militares e na revisão de duas absolvições. 

 

STM mantém preso cabo do Exército que vendia armamento e munição de guerra 
para traficantes de Recife 
 
Os ministros do Superior Tribunal Militar (STM) negaram, nesta quinta-feira (28), habeas 
corpus e mantiveram preso, por unanimidade, um cabo do Exército do 7º Grupo de 
Artilharia de Campanha (7º GAC), sediado em Olinda (PE). O militar foi preso em 
flagrante pela polícia civil do estado, acusado de desviar e vender armamento e material 
de guerra para traficantes da região metropolitana do Recife. O cabo foi preso no dia 17 
de janeiro por ter, supostamente, praticado o crime de posse irregular de arma de fogo. 

 

4.      PODER EXECUTIVO 

 

4.1 MINISTÉRIO DA DEFESA 

 

Conheça histórias de militares e civis que se destacam na profissão que 

escolheram  

Determinação para superar obstáculos e transformar sonhos em realidade. Essa parece 

ser característica comum entre a maioria das mulheres, que não poupam esforços para 

ampliar seu espaço na sociedade. Em um ambiente como das Forças Armadas, que até 

algumas décadas era exclusivamente masculino, elas chegaram para ficar e têm 

garantido sua presença nos mais diversos postos, concorrendo com os homens de igual 

para igual. Em comemoração ao Dia da Mulher, destacamos algumas dessas trajetórias. 

 

4.3 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 

Ministro defende aprovação do pacote Anticrime durante seminário com o Poder 
Judiciário 

Ao participar do seminário Políticas Judiciárias e Segurança Pública, nesta segunda-feira 
(25), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, ressaltou a necessidade de 
aprovação do pacote Anticrime enviado ao Congresso Nacional. Durante abertura do 
painel sobre “Cooperação institucional e atividades de inteligência”,  o ministro chamou a 
atenção de advogados,  magistrados, integrantes do Ministério Público e do Poder 
Executivo sobre o alcance do pacote. 

Ministério da Justiça e Segurança Pública e ONU reforçam parceria contra crime e 
drogas 

 A Organização das Nações Unidas (ONU) fortalecerá a aliança com o governo brasileiro 
para manter uma série de projetos e acordos institucionais contra crimes como lavagem 
de dinheiro e tráfico de drogas e de pessoas. Em reunião com o ministro da Justiça e 
Segurança Pública Sergio Moro, realizada nesta quinta-feira (07), o representante 
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regional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODOC) para o Brasil 
e Cone Sul, Rafael Antonio Frazini Batlle, ressaltou a intenção de intensificar essa relação 
de cooperação. 

 

 

 

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, 11 de março de 2019. 
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