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

Executivo, no plano federal, na semana do dia 13 a 17 de novembro de 2017. 

  

 

1.       PODER LEGISLATIVO -     
 

 

1.1 TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

Comissão aprova reestruturação de carreiras da Receita Federal e da Advocacia-

Geral da União 

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou proposta do Poder Executivo 

(PL 6788/17) que reestrutura a carreira de Suporte às Atividades Tributárias e Aduaneiras da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil; reorganiza em uma única carreira os cargos da área de 

Tecnologia da Informação do Executivo Federal; e cria o Plano Especial de Cargos de Apoio da 

Advocacia-Geral da União (AGU). 

Comissão aprova isenção em concursos para doadoras de leite e pessoas de baixa 

renda 

A relatora, deputada Conceição Sampaio (PP-AM), votou pela aprovação da redação dada à Comissão 

de Trabalho aos projetos de lei 1580/15, do deputado Laudívio Carvalho (SD-MG); e 2242/15, do 

deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB-PB). “A comissão precedente analisou com muita 

propriedade os termos das propostas apensadas e as sistematizou em um substitutivobastante 

equilibrado”, analisou a deputada. 

 

1.2    COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Comissão aprova financiamento habitacional diferenciado para profissionais de 

segurança 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou proposta que determina 

aos bancos públicos federais abrirem linhas de financiamento habitacional, com taxas diferenciadas, 

para profissionais de segurança pública e agentes penitenciários e socioeducativos para compra ou 

construção de imóvel residencial. 

Comissão aprova prioridade para redução de homicídios no uso do fundo de 

segurança pública 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara aprovou o Projeto de 

Lei 7214/17, do deputado Moses Rodrigues (PMDB-CE), que cria estratégia emergencial de redução 

de homicídios. 

 

 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/548101-COMISSAO-APROVA-REESTRUTURACAO-DE-CARREIRAS-DA-RECEITA-FEDERAL-E-DA-ADVOCACIA-GERAL-DA-UNIAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/548101-COMISSAO-APROVA-REESTRUTURACAO-DE-CARREIRAS-DA-RECEITA-FEDERAL-E-DA-ADVOCACIA-GERAL-DA-UNIAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/529867-PROJETO-REESTRUTURA-CARREIRAS-DA-RECEITA-FEDERAL-E-DA-ADVOCACIA-GERAL-DA-UNIAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/548189-COMISSAO-APROVA-ISENCAO-EM-CONCURSOS-PARA-DOADORAS-DE-LEITE-E-PESSOAS-DE-BAIXA-RENDA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/548189-COMISSAO-APROVA-ISENCAO-EM-CONCURSOS-PARA-DOADORAS-DE-LEITE-E-PESSOAS-DE-BAIXA-RENDA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/513004-PROJETO-ISENTA-DOADORAS-DE-LEITE-MATERNO-DE-PAGAMENTO-DE-INSCRICAO-EM-CONCURSOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/513005-COMISSAO-ISENTA-DOADORAS-DE-LEITE-DE-TAXA-DE-INSCRICAO-EM-CONCURSO.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/548218-COMISSAO-APROVA-FINANCIAMENTO-HABITACIONAL-DIFERENCIADO-PARA-PROFISSIONAIS-DE-SEGURANCA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/548218-COMISSAO-APROVA-FINANCIAMENTO-HABITACIONAL-DIFERENCIADO-PARA-PROFISSIONAIS-DE-SEGURANCA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/549247-COMISSAO-APROVA-PRIORIDADE-PARA-REDUCAO-DE-HOMICIDIOS-NO-USO-DO-FUNDO-DE-SEGURANCA-PUBLICA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/549247-COMISSAO-APROVA-PRIORIDADE-PARA-REDUCAO-DE-HOMICIDIOS-NO-USO-DO-FUNDO-DE-SEGURANCA-PUBLICA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/549245-PROJETO-DA-PRIORIDADE-PARA-REDUCAO-DE-HOMICIDIOS-NO-USO-DO-FUNDO-DE-SEGURANCA-PUBLICA.html
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1.3 POLÍTICA  

Presidente da Câmara discute no Rio proposta de agenda legislativa para a 

segurança pública 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acompanhado de parlamentares, participou 

nesta segunda-feira (13) de reunião no Rio de Janeiro com o ministro Alexandre de Moraes, do 

Supremo Tribunal Federal, e secretários estaduais da Segurança Pública. Eles discutiram uma pauta 

de segurança pública para o Legislativo no próximo ano. 

Plenário poderá votar projetos sobre segurança pública e MPs da mineração 

O Plenário da Câmara dos Deputados poderá analisar, a partir de terça-feira (21), projetos sobre 

segurança pública e medidas provisórias que mudam regras do setor de mineração, entre outros itens 

em pauta. 

 

1.4  AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

Agenda da semana 

 

TERCEIRA-FEIRA (21) 

10 horas 

CPMI da JBS 

Audiência pública. 

Foram convidados o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, da Universidade Federal do 

Paraná; o ex-procurador da República Eugênio José Guilherme de Aragão; o advogado, jurista e 

professor de Direito Processual Penal na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Aury 

Celso Lima Lopes Júnior; e o professor titular de processo penal na Universidade Federal de Santa 

Catarina e Juiz de Direito em Santa Catarina, Alexandre Morais da Rosa. 

Plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado 

14h30 

Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; e de Defesa dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência  

Audiência pública para debater a 10ª sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas. 

Foram convidados o assessor Internacional da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos, Anderson José Sant'anna de Oliveira; e o procurador 

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), Sérgio Caribé. 

Plenário 3 

14h30 

Comissão Especial que Altera a Lei Kandir (PLP 221/98) 

Discussão e votação do parecer do relator, deputado José Priante (PMDB-PA). 

Plenário 14 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/548131-PRESIDENTE-DA-CAMARA-DISCUTE-NO-RIO-PROPOSTA-DE-AGENDA-LEGISLATIVA-PARA-A-SEGURANCA-PUBLICA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/548131-PRESIDENTE-DA-CAMARA-DISCUTE-NO-RIO-PROPOSTA-DE-AGENDA-LEGISLATIVA-PARA-A-SEGURANCA-PUBLICA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/549309-PLENARIO-PODERA-VOTAR-PROJETOS-SOBRE-SEGURANCA-PUBLICA-E-MPS-DA-MINERACAO.html
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=50137
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=50137
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=49612
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14h30 

Comissão Especial sobre Enfrentamento ao Homicídio de Jovens (PL 2438/15)  

Audiência pública para debater o tema. 

Foram convidados a gerente de Responsabilidade Socioambiental do Instituto Caixa Seguradora, Alice 

Margini Scartezini; e o presidente do Olodum, João Jorge Santos Rodrigues. 

E eleição para 2º vice-presidente. 

Plenário 11 

 

16 horas 

Comissão Especial do Sistema Penitenciário 

Votação de requerimentos. 

Plenário 16 

 

QUARTA-FEIRA (22) 

9 horas 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional  

Seminário de amizade Brasil - Itália: as relações bilaterais em debate.  

Foram convidados, entre outros, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia; o ministro da Defesa, Raul 

Jungmann; a deputada italiana pela União Sul-americana dos Emigrantes Italianos (USEI), Renata 

Bueno; e o embaixador da Itália no Brasil, Antonio Bernardini. 

A programação continua à tarde.  

Plenário 2 

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 Telebrás, Jarbas José Valente; e o ex-presidente 

da Telebrás Jorge Bittar; e representante do Ministério da Defesa. 

Plenário 3 

11 horas 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional  

Votação de projetos e requerimentos.  

Plenário 3 

14 horas 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 

Seminário de amizade Brasil - Itália: as relações bilaterais em debate. 

Foram convidados, entre outros, a procuradora de Justiça e conselheira do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) Maria Tereza Uille Gomes; o juiz auxiliar do CNJ Márcio Evangelista; a coordenadora do 

Coletivo Girànii Cultura Italiana, Nedi Terezinha Locatelli; e o representante da comunidade italiana no 

Rio Grande do Sul, Fernando Roveda. 

Plenário 2 

16h30 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado  

Audiência pública para discutir a concessão do porte de arma de fogo e a prestação de 

esclarecimentos pelo ministro da Justiça e Segurança Pública sobre declaração divulgada pela 

http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=50166
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=50193
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=50126
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=50139
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=50078
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=50126
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=50059
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imprensa a ele atribuída. 

Foram convidados o ministro da Justiça, Torquato Jardim; o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro 

Daiello Coimbra; e o representante do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma) do 

Exército, coronel Achiles Santos Jacinto Filho. 

Evento interativo pelo e-Democracia 

Plenário 6 

 

 

QUINTA-FEIRA (23) 

9 horas 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado  

Audiência pública para debater o PL 7908/17, que dispõe sobre a audiência de custódia de 

adolescente acusado de ato infracional. 

Foram convidados, entre outros, a presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Carmen 

Lúcia; o representante do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Hugo Leonardo; e a 

professora de Direito Processual Penal do UniCeub Carolina Costa. 

Plenário 6 

9 horas 

Federação para a Paz Universal (UPF)  

Lançamento da Associação Internacional de Parlamentares para a Paz no Brasil. 

Auditório Nereu Ramos 

 

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

SEMANA.html 

 

2.      PODER LEGISLATIVO -  

 

2.1    PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 

Fiscalização de trânsito poderá ser incluída entre atividades perigosas na CLT 

Os senadores vão começar a analisar proposta aprovada pela Câmara dos Deputados que  inclui as 

atividades desempenhadas pelos agentes de trânsito entre aquelas consideradas perigosas pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Relatório da IFI aponta recuperação lenta da economia 

A economia brasileira apresenta crescimento lento. Os estados reduzem investimentos para tentar 

melhorar o resultado das contas. O Orçamento de 2018 eleva despesas e provoca aumento do deficit. 

Essas são algumas das conclusões do Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF), publicado nesta 

segunda-feira pela Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão vinculado ao Senado. 

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/563
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=49672
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/542776-AGENDA-DA-SEMANA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/542776-AGENDA-DA-SEMANA.html
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/13/fiscalizacao-de-transito-podera-ser-incluida-entre-atividades-perigosas-na-clt
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/13/relatorio-da-ifi-aponta-recuperacao-lenta-da-economia
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/534520/RAF10_NOV2017.pdf
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Reforma da Previdência não deve mexer na aposentadoria do homem do campo, diz 

Eunício 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou nesta segunda-feira (13) que, na discussão da 

Reforma da Previdência, não é aceitável mudar a aposentadoria do homem do campo. Para o 

senador, a reforma, em tramitação na Câmara dos Deputados, deve focar outras questões, como o fim 

de privilégios. 

Brasil precisa investir em defesa para garantir soberania, diz general 

Distante dos grandes conflitos internacionais, o Brasil tem a tarefa de proteger o meio ambiente, em 

especial a Amazônia, e os povos indígenas. Para o general-de-brigada José Eustáquio Nogueira 

Guimarães, diretor do Centro de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra (ESG),"a 

abordagem inadequada desses temas pode evoluir para crises de grande apelo midiático mundial". 

Eunício defende complementação a Reforma Trabalhista por medida provisória 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, defendeu, nesta terça-feira (14), o envio imediato, pelo 

Executivo, de uma medida provisória para complementar pontos da Reforma Trabalhista que entrou 

em vigor no último dia 11.  

MP da reforma trabalhista pode sofrer alterações 

Fruto de acordo com senadores, a medida provisória que modifica itens da reforma trabalhista não 

encontra consenso e pode sofrer alterações. De acordo com o governo, a MP 808/2017 ajusta 

propostas polêmicas, como a jornada de trabalho de 12 horas e a permissão ao trabalho de gestantes 

e lactantes em locais insalubres.  

Lei para combate a crimes no sistema financeiro já está valendo 

Já estão em vigor as novas regras de processos administrativos do Banco Central (BC) e da Comissão 

de Valores Mobiliários (CMV), com o objetivo de combater crimes contra o sistema financeiro nacional. 

A lei, que também estabelece aumento no valor de multas (Lei 13.506/2017), foi sancionada e 

publicada na terça-feira (14) no Diário Oficial da União. 

Senado recebe pacote de segurança pública 

O Senado recebeu neste mês cinco projetos de lei da Câmara (PLCs) que endurecem a legislação 

sobre a segurança pública. O tema deve receber prioridade do Plenário até o final deste ano. O 

presidente Eunício Oliveira já cobrou agilidade da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que 

analisa três matérias do pacote. 

 

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/13/reforma-da-previdencia-nao-deve-mexer-na-aposentadoria-do-homem-do-campo-diz-eunicio
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/13/reforma-da-previdencia-nao-deve-mexer-na-aposentadoria-do-homem-do-campo-diz-eunicio
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/13/brasil-precisa-investir-em-defesa-para-garantir-soberania-diz-general
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/14/eunicio-defende-complementacao-da-reforma-trabalhista-por-medida-provisoria
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/16/mp-da-reforma-trabalhista-pode-sofrer-alteracoes
http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/131611
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/16/lei-para-combate-a-crimes-no-sistema-financeiro-ja-esta-valendo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/16/senado-recebe-pacote-de-seguranca-publica
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Pedro Chaves representa o Senado em reunião internacional sobre operações de 

paz 

Como titular da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), o senador Pedro Chaves 

(PSC) representou o Senado Federal esta semana em missão especial do governo brasileiro em 

Washington, nos Estados Unidos, e em Vancouver, no Canadá. 

Chegada da MP com mudanças na reforma trabalhista é o destaque da semana 

Esta semana chegou ao Congresso Nacional a Medida Provisória 808/2017, que modifica pontos da 

reforma trabalhista. A MP, editada pela Presidência da República, entrou em vigor no último dia 11e 

altera a Lei 13.467/2017, que promoveu a reforma trabalhista, mas não encontra consenso entre os 

parlamentares e pode sofrer alterações. 

Semana deve ser marcada por debate sobre MP da reforma trabalhista 

A MP 808/2017, que fez ajustes na reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), promete ser um dos temas 

dominantes da agenda do Congresso nos próximos dias. Editada na última terça-feira (14), uma 

véspera de feriado, ela deve começar a ser debatida na sessão não deliberativa do Senado agendada 

para segunda-feira (20), às 14h. 

 

3.      PODER JUDICIÁRIO 

 

3.1    SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Liminar suspende decisões da Justiça do Trabalho que bloqueiam verbas do AP 

 

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar para suspender 

as decisões da Justiça do Trabalho que bloquearam verbas do Amapá, e para determinar a devolução 

das verbas subtraídas dos cofres públicos, ainda em poder do Judiciário, para as contas de que foram 

retiradas. 

 

1ª Turma mantém no STF investigados no Inquérito do senador Aécio Neves 

 

Por maioria de votos, na sessão desta terça-feira (14), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal 

(STF) decidiu manter no tribunal as investigações contra todos os acusados no Inquérito (INQ) 4506, 

no qual o senador Aécio Neves (PSDB-MG) e outras três pessoas são investigados pela suposta 

prática dos crimes de corrupção passiva e obstrução de investigação de infração penal que envolva 

organização criminosa.  

 

HC pede garantias constitucionais em depoimento de ex-procurador na CPMI da 

JBS 

 

A defesa do ex-procurador da República Marcelo Miller impetrou Habeas Corpus (HC 150411) no 

Supremo Tribunal Federal (STF), com pedido de liminar, para assegurar garantias constitucionais 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/16/pedro-chaves-representa-o-senado-em-reuniao-internacional-sobre-operacoes-de-paz
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/16/pedro-chaves-representa-o-senado-em-reuniao-internacional-sobre-operacoes-de-paz
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/17/chegada-da-mp-com-mudancas-na-reforma-trabalhista-e-o-destaque-da-semana
http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/131611
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/17/semana-deve-ser-marcada-por-debate-sobre-mp-da-reforma-trabalhista
http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/131611
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361744
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361832
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362025
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362025
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como o direito ao silêncio e o de ser assistido por advogado, em seu depoimento na Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS, e para ter acesso, antes do depoimento, a documentos 

produzidos pela CMPI. 

 

Ministra Cármen Lúcia reúne-se com o diretor-geral da PF 

 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, recebeu nesta sexta-feira 

(17) o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Fernando Segóvia. Ele solicitou o encontro para entregar o 

convite para sua posse, marcada para a próxima segunda-feira, às 10h30. 

 

 

3.2    SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Jurisprudência em Teses trata dos juizados especiais criminais 

A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou nesta terça-feira (14) a 

edição número 93 de Jurisprudência em Teses, com o tema Juizados Especiais Criminais. 

Aumento da conciliação reflete acerto estratégico da Justiça Federal 

“Ao trabalharem unidos, alinhados e coesos, os órgãos da Justiça Federal serão sempre mais fortes, 

alçando-os aos patamares de excelência que todos aqui – estou certa disto – almejam.” Com essas 

palavras, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho da Justiça Federal (CJF), 

ministra Laurita Vaz, abriu nesta terça-feira (14) as atividades do II Encontro Executando a Estratégia 

da Justiça Federal. 

STJ recebe debate sobre novos parâmetros para formação de precedentes em 

recurso repetitivo 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebe o evento Recursos Especiais Repetitivos no dia 11 de 

dezembro, para debater os novos parâmetros para a formação de precedentes estabelecidos pelo 

Código de Processo Civil de 2015. 

 

3.3    SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

 

Metas do Poder Judiciário têm aprovação acima de 70% em consulta pública a 

servidores públicos e demais cidadãos 

 

As propostas de Metas Nacionais para o Poder Judiciário em 2018 tiveram aprovação acima de 70% 

em consulta pública realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre os dias 9 a 23 de 

outubro. 

 

 

 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362101
http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Jurisprud%C3%AAncia-em-Teses-trata-dos-juizados-especiais-criminais
http://www.stj.jus.br/SCON/jt/
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Aumento-da-concilia%C3%A7%C3%A3o-reflete-acerto-estrat%C3%A9gico-da-Justi%C3%A7a-Federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/STJ-recebe-debate-sobre-novos-par%C3%A2metros-para-forma%C3%A7%C3%A3o-de-precedentes-em-recurso-repetitivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/STJ-recebe-debate-sobre-novos-par%C3%A2metros-para-forma%C3%A7%C3%A3o-de-precedentes-em-recurso-repetitivo
http://www.stm.jus.br/
https://www.stm.jus.br/informacao/agencia-de-noticias/item/8000-metas-do-poder-judiciario-tem-aprovacao-acima-de-70-em-consulta-publica-a-servidores-publicos-e-demais-cidadaos
https://www.stm.jus.br/informacao/agencia-de-noticias/item/8000-metas-do-poder-judiciario-tem-aprovacao-acima-de-70-em-consulta-publica-a-servidores-publicos-e-demais-cidadaos


                                                NOTÍCIAS DE BRASÍLIA 

 
 
4.      PODER EXECUTIVO 

 

4.1 MINISTÉRIO DA DEFESA 

Brasil conquista o pódio no Mundial Militar de Vôlei de Praia 

No domingo (12) ocorreram as finais do 2º Campeonato Mundial Militar de Vôlei de Praia, na mais 

nova quadra de areia, no Parque Olímpico, Barra, Rio de Janeiro (RJ). O pódio foi tomada pelas 

duplas brasileiras, que conquistaram os primeiros lugares, feminino e masculino. 

FAB transporta diversos tipos de materiais para o México 

O Boeing 767, do Esquadrão Corsário da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou da Ala 13, em 

Guarulhos (SP), com destino ao México, transportando cerca de 10 toneladas de materiais doados ao 

país. A aeronave desembarcou, nesta segunda-feira (13/11), em Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, 

localidade que foi o epicentro do terremoto que ocorreu em setembro deste ano. 

Jungmann tem encontro com setor aeroespacial privado norte-americano 

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, participou na manhã da segunda-feira (13), em Washington 

(DC), nos Estados Unidos, de uma reunião com o setor aeroespacial privado norte-americano.  O 

encontro foi para ampliar a cooperação entre os dois países, estabelecendo uma agenda de interesses 

em comum, além de identificar possíveis parcerias e principais políticas.  

Em Vancouver, Jungmann participa de reunião de Defesa da ONU 

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, esteve em Vancouver, no Canadá, nesta terça-feira (14), para 

participar da Reunião Ministerial de Defesa das Nações Unidas (ONU) para a Manutenção da Paz. O 

encontro, que ocorre até hoje (15), reune cerca de 80 países, dos quais pelo menos 30 são 

representados por ministros da Defesa, para discutir estratégias que tornem as operações de 

manutenção da paz mais ágeis, mais eficazes e mais focadas no campo. 

 

4.2 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

INTERNACIONAL: Brasil e China iniciam negociação de acordo previdenciário 

 

Representantes do Brasil e da China se reuniram nesta segunda-feira (13), em Brasília, para iniciar 

negociação de um acordo bilateral de Previdência Social entre os dois países. Hoje, mais de 11 mil 

brasileiros residem na China e cerca de 51 mil chineses vivem no Brasil. Um possível acordo 

possibilitará a esses trabalhadores a totalização dos tempos de contribuição em cada país-acordante 

para requerer benefícios previdenciários. 

 

INTERNACIONAL: Brasil e Índia assinam ajuste administrativo do acordo 

previdenciário 

 

Representantes dos governos brasileiro e indiano assinaram, nesta quinta-feira (16), em Nova Deli, o 

ajuste administrativo do acordo previdenciário entre os dois países. Até o próximo mês, há a 

possibilidade de assinatura do acordo. 

 

 

http://www.defesa.gov.br/
http://www.defesa.gov.br/noticias/36845-brasil-conquista-o-podio-no-mundial-militar-de-volei-de-praia
http://www.defesa.gov.br/noticias/36868-fab-transporta-diversos-tipos-de-materiais-para-o-mexico
http://www.defesa.gov.br/noticias/36889-jungmann-tem-reuniao-com-setor-aeroespacial-privado-norte-americano
http://www.defesa.gov.br/noticias/36909-em-vancouver-jungmann-participa-de-reuniao-de-defesa-da-onu
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/2017/11/internacional-brasil-e-china-iniciam-negociacao-de-acordo-previdenciario/
http://www.previdencia.gov.br/2017/11/internacional-brasil-e-india-assinam-ajuste-administrativo-do-acordo-previdenciario/
http://www.previdencia.gov.br/2017/11/internacional-brasil-e-india-assinam-ajuste-administrativo-do-acordo-previdenciario/
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4.3 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
 

Justiça e Saúde se unem contra doenças infecciosas nas prisões 

Os Ministérios da Justiça e da Saúde uniram forças para combater as doenças infecciosas nas 

unidades prisionais brasileiras. Nos dias 16 e 17 de novembro, será realizado em Brasília o Seminário 

Nacional sobre HIV/Aids, Coinfecção HIV/Tuberculose, DST’s e Hepatites Virais no Sistema Prisional.  

Mercosul discute melhorias para o sistema penitenciário 

Representas dos países membros e associados do Mercosul trabalham em conjunto para discutir 

políticas e projetos de melhoria do sistema penitenciário de todo o bloco. Temas como saúde, 

dignidade, formas de socialização, educação e estratégias para diminuir a reincidência avançam desde 

que foi criado um grupo ad hoc para tratar do tema em 2015.  

Cresce 203% apreensão de maconha a caminho do Rio de Janeiro 

Patrulhas, abordagens, investigações e inteligência. Essa tem sido a receita do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública para combater a entrada de produtos ilegais de outros países no Brasil, em 

especial por rotas entre a fronteira e grandes centros como o Rio de Janeiro (RJ).  

Sistema penitenciário federal ganha mais 174 servidores 

Mais 174 aprovados no último concurso do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) entraram 

para o time de servidores do órgão nesta sexta-feira (17), em Florianópolis. Após concluírem o curso 

de formação e estarem aptos a atuar no Sistema Penitenciário Federal, eles assumirão cargos de 

agentes federais de execução penal; especialistas federais em assistência à execução penal; e 

técnicos federais de apoio à execução penal. 

 

5. OUTRAS PUBLICAÇÕES (SITES, LIVROS, REVISTAS ETC.) 

 
Desafios atuais dos Juizados Especiais são debatidos durante o FONAJE 
 

Entre os dias 8 e 10 de novembro foi realizado o 42º Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) 

no Auditório Pleno do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). Com o tema "A preservação dos 

fundamentos da Justiça Cidadã", o evento reuniu na capital paranaense cerca de 400 Magistrados e 

Servidores dos Juizados Especiais de diversos estados brasileiros. 

 

 

6. ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME 

 
FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS REUNIDO NO PARANÁ 
RECONHECE LEGITIMIDADE DO TCO ELABORADO PELA POLÍCIA MILITAR 
 
Na sexta-feira à tarde foi realizada a Assembleia Geral, que escolheu os novos integrantes do 
FONAJE. O Juiz Erick Linhares de Lima, do Tribunal de Justiça de Roraima (TJ-RR), foi eleito 
Presidente. Como Vice-Presidente do Fórum foi escolhido o Juiz Aiston Henrique de Sousa, que 
preside a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). O novo 
Secretário-Geral é o Juiz Guilherme Ribeiro Baldan, do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO). 

 
 

 

http://www.justica.gov.br/noticias/justica-e-saude-se-unem-contra-doencas-infecciosas-nas-prisoes
http://www.justica.gov.br/noticias/mercosul-discute-melhorias-para-o-sistema-penitenciario
http://www.justica.gov.br/noticias/cresce-203-apreensao-de-maconha-a-caminho-do-rio
http://www.justica.gov.br/noticias/sistema-penitenciario-federal-ganha-mais-174-servidores
https://www.tjpr.jus.br/destaques/-/asset_publisher/1lKI/content/desafios-atuais-dos-juizados-especiais-sao-debatidos-durante-o-fonaje/18319?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Fdestaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1lKI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.ciclocompleto.com.br/pagina/1656/foacuterum-nacional-dos-juizados-especiais-reunido-no-paranaacute-reconhece-legitimidade-do-tco-elaborado-pela-poliacutecia-militar
http://www.ciclocompleto.com.br/pagina/1656/foacuterum-nacional-dos-juizados-especiais-reunido-no-paranaacute-reconhece-legitimidade-do-tco-elaborado-pela-poliacutecia-militar
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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, 17 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. 

https://www.facebook.com/secretariofeneme.feneme
https://twitter.com/realfeneme
http://www.feneme.org.br/
http://www.ciclocompleto.com.br/

