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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 04 a 08 de dezembro de 2017. 

  

 

1.       PODER LEGISLATIVO -     
 

 

1.1 TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

Ministro defende portaria sobre trabalho escravo e diz que mudanças oferecem 

“segurança jurídica” 

Em audiência pública na Comissão de Trabalho da Câmara, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, 

defendeu o texto da portaria (1129/17) que alterou o conceito de trabalho escravo, afirmando que ela 

oferece mais segurança jurídica para que os fiscais obtenham provas para prender quem for flagrado 

usando mão de obra escrava. 

Comissão especial amplia licença maternidade para quantidade de dias que bebê 

prematuro estiver internado 

A comissão especial da Câmara que analisa a ampliação da licença maternidade em caso de bebê 

prematuro (PECs 181/15 e 58/11) ampliou o período de afastamento da mãe para a quantidade de 

dias que o recém-nascido passar internado. 

Especialistas criticam projeto que regulamenta a profissão de pedagogo 

Em audiência pública na Comissão de Educação, debatedores disseram nesta quinta-feira (7) que o 

Projeto de Lei6847/17, que regulamenta especificamente a profissão de pedagogo, é uma ameaça à 

categoria dos professores. 

Câmara aprova projeto que regulamenta profissão de arqueólogo 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou proposta que regulamenta a 

profissão de arqueólogo. Arqueologia é a ciência que estuda as culturas e os modos de vida do 

passado, além de sociedades já extintas, a partir de vestígios materiais encontrados no presente. 

Líder do governo quer votar dois turnos da reforma da Previdência ainda neste ano 

O líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse nesta sexta-feira (8) que há 

disposição para votar o primeiro turno da reforma da Previdência (PEC 287/16) no dia 18 de 

dezembro. Segundo ele, a ideia é votar os dois turnos ainda neste ano para que o Senado examine a 

proposta na volta dos trabalhos do Congresso, em fevereiro. 

 

1.2    COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

CCJ aprova anistia para militares do ES que participaram de movimentos 

reivindicatórios 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou proposta que anistia os mais de 700 

militares do Espírito Santo (ES) processados ou punidos por participar de movimentos reivindicatórios 

por melhores salários e condições de trabalho. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/550408-MINISTRO-DEFENDE-PORTARIA-SOBRE-TRABALHO-ESCRAVO-E-DIZ-QUE-MUDANCAS-OFERECEM-%E2%80%9CSEGURANCA-JURIDICA%E2%80%9D.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/550408-MINISTRO-DEFENDE-PORTARIA-SOBRE-TRABALHO-ESCRAVO-E-DIZ-QUE-MUDANCAS-OFERECEM-%E2%80%9CSEGURANCA-JURIDICA%E2%80%9D.html
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=82&data=16/10/2017
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/550463-COMISSAO-ESPECIAL-AMPLIA-LICENCA-MATERNIDADE-PARA-QUANTIDADE-DE-DIAS-QUE-BEBE-PREMATURO-ESTIVER-INTERNADO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/550463-COMISSAO-ESPECIAL-AMPLIA-LICENCA-MATERNIDADE-PARA-QUANTIDADE-DE-DIAS-QUE-BEBE-PREMATURO-ESTIVER-INTERNADO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/535025-CCJ-ADMITE-PEC-QUE-ESTENDE-LICENCA-GESTANTE-NO-CASO-DE-PARTO-PREMATURO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/203486-PEC-AMPLIA-PRAZO-DE-LICENCA-MATERNIDADE-EM-CASO-DE-PARTO-PREMATURO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/550537-ESPECIALISTAS-CRITICAM-PROJETO-QUE-REGULAMENTA-A-PROFISSAO-DE-PEDAGOGO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/538148-PROJETO-REGULAMENTA-A-PROFISSAO-DE-PEDAGOGO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/550546-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-REGULAMENTA-PROFISSAO-DE-ARQUEOLOGO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/550595-LIDER-DO-GOVERNO-QUER-VOTAR-DOIS-TURNOS-DA-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-AINDA-NESTE-ANO.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/550364-CCJ-APROVA-ANISTIA-PARA-MILITARES-DO-ES-QUE-PARTICIPARAM-DE-MOVIMENTOS-REIVINDICATORIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/550364-CCJ-APROVA-ANISTIA-PARA-MILITARES-DO-ES-QUE-PARTICIPARAM-DE-MOVIMENTOS-REIVINDICATORIOS.html
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Câmara aprova projeto que remete à PF a investigação de crime virtual contra 

mulheres 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (7), o Projeto de Lei 4614/16, da 

deputada Luizianne Lins (PT-CE), que repassa à Polícia Federal a investigação de crimes praticados 

pela internet que propaguem conteúdo misógino, ou seja, que expressem ódio ou aversão às 

mulheres. O texto segue para o Senado Federal.  

Contratação de vigilantes armados em bancos postais pode inviabilizar modelo, diz 

presidente dos Correios 

Debatedores discordaram sobre a exigência de contratação de vigilantes armados em bancos postais 

e correspondentes bancários em audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 

Informática da Câmara. O debate atendeu a requerimentos dos deputados Paulo Magalhães (PSD-BA) 

e Goulart (PSD-SP). 

Câmara destina verba de leilão de carros apreendidos para segurança 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou o Projeto de Lei 3201/15, do 

deputado Covatti Filho (PP-RS), que destina parte dos recursos provenientes de leilões de venda de 

veículos apreendidos para as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal. 

Deputados defendem valorização do perito criminal para reduzir criminalidade 

A Câmara dos Deputados homenageou nesta quinta-feira (7), em sessão solene, o Dia Nacional do 

Perito Criminal, comemorado em 4 de dezembro. A homenagem foi solicitada pelos deputados 

Alessandro Molon (Rede-RJ) e Ademir Camilo (Pode-MG). 

Finanças aprova criação do cadastro nacional de pessoas condenadas por estupro 

A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o Projeto de Lei (PL) 5618/16, do deputado Hildo 

Rocha (PMDB-MA), que cria o cadastro nacional de pessoas condenadas por estupro. Pela proposta, 

o cadastro deverá conter as características físicas e dados das digitais dos estupradores, além de 

informação do DNA e fotos.  

 

1.3 POLÍTICA  

Câmara aprova MP que incentiva petrolíferas 

O Plenário da Câmara dos Deputados concluiu, na madrugada desta quarta-feira (6), a votação da 

Medida Provisória 795/17, que cria um regime especial de importação de bens a serem usados na 

exploração, no desenvolvimento e na produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos. A 

matéria será enviada ao Senado. 

Parlamentares pedem ao relator do orçamento recursos para impressão de votos 

em 2018 

Deputados e senadores solicitaram nesta terça-feira (5) ao relator-geral da proposta orçamentária 

(PLN 20/17), deputado Cacá Leão (PP-BA), que inclua recursos para a compra das impressoras que 

vão imprimir os votos nas eleições gerais de 2018. A sugestão é de que Leão incorpore R$ 250 

milhões no orçamento da Justiça Eleitoral. 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/550497-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-REMETE-A-PF-A-INVESTIGACAO-DE-CRIME-VIRTUAL-CONTRA-MULHERES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/550497-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-REMETE-A-PF-A-INVESTIGACAO-DE-CRIME-VIRTUAL-CONTRA-MULHERES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/509863-PROJETO-REMETE-A-PF-INVESTIGACAO-DE-CRIME-VIRTUAL-CONTRA-MULHERES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/550496-CONTRATACAO-DE-VIGILANTES-ARMADOS-EM-BANCOS-POSTAIS-PODE-INVIABILIZAR-MODELO,-DIZ-PRESIDENTE-DOS-CORREIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/550496-CONTRATACAO-DE-VIGILANTES-ARMADOS-EM-BANCOS-POSTAIS-PODE-INVIABILIZAR-MODELO,-DIZ-PRESIDENTE-DOS-CORREIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/520409-CAMARA-DESTINA-VERBA-DE-LEILAO-DE-CARROS-APREENDIDOS-PARA-SEGURANCA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/514242-PROJETO-DESTINA-VERBAS-DE-LEILOES-DE-CARROS-APRENDIDOS-PARA-SECRETARIAS-DE-SEGURANCA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/550503-DEPUTADOS-DEFENDEM-VALORIZACAO-DO-PERITO-CRIMINAL-PARA-REDUZIR-CRIMINALIDADE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/550553-FINANCAS-APROVA-CRIACAO-DO-CADASTRO-NACIONAL-DE-PESSOAS-CONDENADAS-POR-ESTUPRO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/516844-PROPOSTA-CRIA-CADASTRO-NACIONAL-DE-CONDENADOS-POR-ESTUPRO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550347-CAMARA-APROVA-MP-QUE-INCENTIVA-PETROLIFERAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550348-PARLAMENTARES-PEDEM-AO-RELATOR-DO-ORCAMENTO-RECURSOS-PARA-IMPRESSAO-DE-VOTOS-EM-2018.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550348-PARLAMENTARES-PEDEM-AO-RELATOR-DO-ORCAMENTO-RECURSOS-PARA-IMPRESSAO-DE-VOTOS-EM-2018.html
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Cancelada reunião da CPMI da JBS que discutiria convocação de Lula e Dilma 

Foi cancelada, por falta de quórum, a reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da 

JBS que votaria nesta quarta-feira (6) requerimentos de convocação, entre os quais os dos ex-

presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. 

CCJ aprova PEC com eleições diretas em caso de vacância da Presidência 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou proposta de emenda à Constituição 

(PEC 227/16) que prevê eleições diretas no caso de vacância da Presidência e da Vice-Presidência da 

República a qualquer tempo do mandato, exceto nos seis últimos meses. 

Líder do PDT vai questionar reunião da Comissão de Orçamento que votou 

relatórios setoriais 

O líder do PDT, deputado Weverton Rocha (MA), deverá apresentar uma questão de ordem na sessão 

desta noite do Congresso Nacional para questionar a votação da Comissão Mista de Orçamento 

(CMO) ocorrida entre a noite de ontem e a madrugada desta quarta. A sessão do Congresso está 

marcada para as 18 horas. 

Congresso Nacional mantém nove vetos, mas adia polêmicas por falta de quórum 

Ficou para a próxima terça-feira (12) a análise de vetos polêmicos pelo Plenário do Congresso 

Nacional. A votação foi adiada, pela segunda vez, depois do esvaziamento da sessão durante a 

análise do primeiro destaque: o veto ao o Projeto de Lei 3624/08, que concede porte de arma aos 

agentes de trânsito. 

Câmara aprova tratado sobre comércio de armas e cria grupo parlamentar 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (7), cinco acordos internacionais, 

que seguem para a análise do Senado. Também foram criados instrumentos de planejamento e de 

racionalização das ações de fiscalização da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle; além de 

um grupo parlamentar.  

Câmara aprova inclusão de Ulysses Guimarães e Ayrton Senna no Livro de Heróis 

da Pátria 

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (6) a inclusão de Ulysses Guimarães e Ayrton 

Senna no Livro de Heróis da Pátria. O livro está depositado no Panteão da Liberdade e da 

Democracia, em Brasília, onde já aparecem os nomes de Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Santos 

Dumont e a estilista Zuzu Angel, entre outros personagens históricos. 

Plenário pode votar alterações em parcelamento de dívidas de produtores rurais 

O Plenário da Câmara dos Deputados poderá votar, a partir de terça-feira (12), proposta sobre 

parcelamento de dívidas de produtores rurais com a Previdência Social. Já foi aprovado o texto-base – 

um substitutivo ao Projeto de Lei 9206/17, do deputado Zé Silva (SD-MG) – e falta a análise 

de destaques que poderão alterar o texto. 

  

 

 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550360-CANCELADA-REUNIAO-DA-CPMI-DA-JBS-QUE-DISCUTIRIA-CONVOCACAO-DE-LULA-E-DILMA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550371-CCJ-APROVA-PEC-COM-ELEICOES-DIRETAS-EM-CASO-DE-VACANCIA-DA-PRESIDENCIA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/521354-PEC-PREVE-ELEICOES-DIRETAS-PARA-PRESIDENCIA-DA-REPUBLICA-ATE-SEIS-MESES-DO-FIM-DO-MANDATO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550401-LIDER-DO-PDT-VAI-QUESTIONAR-REUNIAO-DA-COMISSAO-DE-ORCAMENTO-QUE-VOTOU-RELATORIOS-SETORIAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550401-LIDER-DO-PDT-VAI-QUESTIONAR-REUNIAO-DA-COMISSAO-DE-ORCAMENTO-QUE-VOTOU-RELATORIOS-SETORIAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550471-CONGRESSO-NACIONAL-MANTEM-NOVE-VETOS,-MAS-ADIA-POLEMICAS-POR-FALTA-DE-QUORUM.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/126016-PROJETO-PERMITE-A-FISCAIS-DOS-DETRANS-USAR-ARMAS-DE-FOGO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550510-CAMARA-APROVA-TRATADO-SOBRE-COMERCIO-DE-ARMAS-E-CRIA-GRUPO-PARLAMENTAR.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550522-CAMARA-APROVA-INCLUSAO-DE-ULYSSES-GUIMARAES-E-AYRTON-SENNA-NO-LIVRO-DE-HEROIS-DA-PATRIA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550522-CAMARA-APROVA-INCLUSAO-DE-ULYSSES-GUIMARAES-E-AYRTON-SENNA-NO-LIVRO-DE-HEROIS-DA-PATRIA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/550614-PLENARIO-PODE-VOTAR-ALTERACOES-EM-PARCELAMENTO-DE-DIVIDAS-DE-PRODUTORES-RURAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/AGROPECUARIA/550465-CAMARA-APROVA-TEXTO-BASE-DO-REFINANCIAMENTO-DE-DIVIDAS-DO-FUNRURAL.html
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1.4    DIREITO E JUSTIÇA  /  DIREITOS HUMANOS                                                                   .                                                                                 

Suspensa reunião da comissão que analisa licença maior para a mãe de prematuro 

A comissão especial da Câmara que analisa a ampliação da licença maternidade em caso de bebê 

prematuro e a definição do início da vida na concepção (PECs 181/15 e 58/11) suspendeu a votação 

dos destaques apresentados à proposta, devido ao início da Ordem do Dia do Plenário.  

CCJ aprova proteção ao emblema da Cruz Vermelha 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou proposta que protege e regula o uso 

dos emblemas da cruz vermelha, do crescente vermelho e do cristal vermelho, em conformidade com 

o direito internacional humanitário. 

Plenário discute penas para estupro e divulgação de “nudes” ou de abusos sexuais 

A deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ) apresentou em Plenário nesta quinta-feira (7) o parecer à 

proposta que aumenta penas para estupro e criminaliza a divulgação de cenas de abuso sexual 

(PL 5452/16). Ela acrescentou ao texto punição para outros temas como a sites que incentivam 

estupros e a atos libidinosos cometidos sem consentimento, caso de abuso cometido em transporte 

público.  

Câmara aprova ampliação, de 5 para 20 dias, da licença-paternidade para militares 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou o Projeto de Lei (PL) 7560/17, do 

Executivo, para estabelecer que o militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica terá direito a 

licença-paternidade de 20 dias consecutivos. Como tramitava em caráter conclusivo, a proposta está 

aprovada pela Câmara e deve seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação 

no Plenário. 

 

1.5    RELAÇÕES EXTERIORES                                                                                                   .                                                                                 

Comissão de Finanças aprova legislação aduaneira do Mercosul 

A Comissão de Finanças e Tributação aprovou nesta quarta-feira (6) o texto do Código Aduaneiro 

do Mercosul (CAM), assinado pelo Brasil em 2010. Pela Constituição, acordos internacionais 

assinados pelo governo brasileiro devem ser chancelados pelo Congresso.  

 

1.6  AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

Agenda da semana 

 

TERÇA-FEIRA (12) 

10 horas  

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 

Seminário para debate sobre a PEC 275/16 e a importância das guardas municipais para a segurança 

pública. 

Auditório Nereu Ramos 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/550391-SUSPENSA-REUNIAO-DA-COMISSAO-QUE-ANALISA-LICENCA-MAIOR-PARA-A-MAE-DE-PREMATURO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/535025-CCJ-ADMITE-PEC-QUE-ESTENDE-LICENCA-GESTANTE-NO-CASO-DE-PARTO-PREMATURO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/203486-PEC-AMPLIA-PRAZO-DE-LICENCA-MATERNIDADE-EM-CASO-DE-PARTO-PREMATURO.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pec-058-11-licenca-maternidade-bebe-prematuro/documentos/outros-documentos/PlanilhadeDestaquesPEC18115atualizada.pdf
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/550501-CCJ-APROVA-PROTECAO-AO-EMBLEMA-DA-CRUZ-VERMELHA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/550516-PLENARIO-DISCUTE-PENAS-PARA-ESTUPRO-E-DIVULGACAO-DE-%E2%80%9CNUDES%E2%80%9D-OU-DE-ABUSOS-SEXUAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/542568-COMISSAO-APROVA-PUNICAO-PARA-ABUSO-SEXUAL-EM-TRANSPORTE-COLETIVO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/550588-CAMARA-APROVA-AMPLIACAO,-DE-5-PARA-20-DIAS,-DA-LICENCA-PATERNIDADE-PARA-MILITARES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/546530-PROJETO-DO-GOVERNO-AMPLIA-LICENCA-PATERNIDADE-DE-MILITARES-PARA-20-DIAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/RELACOES-EXTERIORES/550411-COMISSAO-DE-FINANCAS-APROVA-LEGISLACAO-ADUANEIRA-DO-MERCOSUL.html
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=50121
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QUARTA-FEIRA (13) 

10 horas 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional  

Votação de projetos e requerimentos. 

Plenário 3 

13h30  

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado  

Votação de projetos e requerimentos. 

Plenário 6 

15 horas  

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado  

Votação de projetos e requerimentos. 

Plenário 6 

 

QUINTA-FEIRA (14) 

9h30 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 

Audiência pública para discutir a situação dos familiares das vítimas do voo da Chapecoense. 

Foram convidados representantes da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo da 

Chapecoense; da Associação Chapecoense de Futebol; da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); 

e das forças aéreas da Bolívia e da Colômbia. 

Plenário 3 

 

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

SEMANA.html 

 

2.      PODER LEGISLATIVO -  

 

2.1    PROPOSIÇÕES APRESENTADAS 

Segurança pública continua em destaque na pauta da CCJ 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) entra nas últimas semanas do ano com 

projetos relacionados à segurança pública como destaque na pauta. A próxima reunião do colegiado 

está marcada para quarta-feira (6). 

Lasier Martins critica a atuação dos Três Poderes e manifesta esperança nas 

eleições de 2018 

O senador Lasier Martins (PSD-RS) manifestou esperança de que as eleições de 2018 levem a 

mudanças no quadro político e ajudem a superar as crises que o país tem enfretado. Ele salientou 
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nesta segunda-feira (4) em Plenário a importância no voto, lembrando que a sociedade está cansada 

de corrupção, impunidade, atraso em obras, falta de dinheiro público, sofrimento dos carentes. 

Comissões de MPs do ajuste orçamentário devem ser instaladas na quarta-feira 

As comissões mistas que irão analisar as duas medidas provisórias que tratam de ajustes do 

orçamento de 2018 serão instaladas nesta quarta-feira (6), com a eleição do presidente e vice de cada 

colegiado. As MPs visam assegurar o alcance da meta fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

prevista para o ano que vem. 

Setor de defesa contribui para o crescimento, dizem especialistas 

O segmento de defesa contribui para o crescimento do Brasil e apresenta necessidade de autonomia. 

O setor é um dos mais complexos e evolui rapidamente em razão do acentuado desenvolvimento 

tecnológico. 

Acordo garante leitura de 13 relatórios setoriais na Comissão de Orçamento 

A Comissão Mista de Orçamento deu início na noite de segunda-feira (4) à fase setorial da proposta 

orçamentária de 2018 (PLN 20/2017). Um acordo de líderes permitiu que fossem lidos e discutidos 

“preliminarmente” 13 dos 16 relatórios setoriais. 

Sancionada lei que cria fundo para PPPs 

Foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (5) a Lei 13.529/2017, que 

autoriza a União a participar com até R$ 180 milhões num fundo para financiar projetos de concessão 

e parcerias público-privadas (PPPs). 

Relatório sobre Simples Nacional recomenda aperfeiçoamento do sistema 

Desde que foi lançado, há dez anos, o Simples Nacional facilitou a vida dos pequenos empresários 

contribuintes, removeu obstáculos, combateu a informalidade e ajudou a gerar 11 milhões de 

empregos formais. O sucesso do regime tributário, no entanto, não o livra da necessidade de evolução. 

Avança a definição de novos critérios de distribuição para os recursos do Fundeb 

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (5) parecer favorável ao PLS 

163/2014, que modifica os critérios de distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) entre as modalidades de ensino, reforçando aportes 

para creches e pré-escolas. 

Aprovada inscrição de lote individual da reforma agrária no CAR 

Em reunião nesta terça-feira (5), a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) aprovou, em 

caráter terminativo, o Projeto de Lei de Senado (PLS) 733/2015, que altera a legislação atual para 
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possibilitar a inscrição de lotes individuais de assentamentos da reforma agrária no Cadastro 

Ambiental Rural (CAR). 

CCJ aprova redução de dias no 'saidão' dos presos 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (6), a redução no 

número e na duração das saídas temporárias de presos, popularmente conhecidas como “saidão”. A 

medida está em projeto de lei da Câmara (PLC 146/2017), que agora segue para análise do Plenário. 

Parlamentares pedem ao relator do Orçamento recursos para impressão de votos 

em 2018 

Deputados e senadores solicitaram ao relator-geral da proposta orçamentária (PLN 20/2017), 

deputado Cacá Leão (PP-BA), que inclua recursos para a compra das impressoras que vão imprimir os 

votos nas eleições gerais de 2018. A sugestão é de que Leão incorpore R$ 250 milhões no orçamento 

da Justiça Eleitoral. 

Uso de drones na segurança pública é aprovado na CCJ e vai à Câmara 

O uso dos veículos aéreos não tripulados (VANTs), popularmente conhecidos como drones, em ações 

de segurança pública está mais perto de ser regulamentado. Projeto com esse objetivo foi aprovado 

em decisão final nesta quarta-feira (6) pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Promulgada emenda constitucional sobre servidores de ex-territórios 

A Emenda Constitucional 98, que permite às pessoas que tenham mantido qualquer tipo de relação de 

trabalho com os ex-territórios de Roraima e do Amapá optarem pelo quadro em extinção do governo 

federal se esse vínculo ocorreu entre a data de sua transformação em estado (outubro de 1988) e 

outubro de 1993, foi promulgada nesta quarta-feira (6) em sessão solene do Congresso Nacional, no 

Plenário do Senado. 

Proposta aprovada na CCJ agiliza processos na administração pública 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (6), proposta que 

busca dar mais rapidez aos trâmites administrativos federais, quando a decisão depender da 

manifestação de vontade de diversas instituições do poder público. O PLS 615/2015 cria a chamada 

“decisão coordenada”, para simplificar processos. 

CCJ aprova projeto que aperfeiçoa acesso a informações do poder público 

O acesso da população a informações da administração pública poderá ser otimizado. A Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, em decisão final, nesta quarta-feira (6), projeto de lei 

(PLS 529/2015) do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) que altera a Lei de Acesso à Informação – 

LAI (Lei 12.527/2011) com essa finalidade. 
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Lei da Concorrência é tema de debate em Seminário do ILB 

Os cinco anos da Lei de defesa da concorrência foram o tema do Seminário organizado pelo Instituto 

Legislativo Brasileiro (ILB), pela Consultoria Legislativa do Senado pelo Instituto Brasileiro de Estudos 

de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, (Ibrac), nesta quarta-feira (6). 

Comissões das MPs para aumento da arrecadação já têm presidentes e relatores 

O deputado Rogério Rosso (PSD-DF) foi eleito, nesta quarta-feira (6), presidente da comissão mista 

encarregada de examinar a Medida Provisória 805/2017, que adia ou cancela reajustes salariais de 

diversas categorias do funcionalismo público, além de ampliar de 11% para 14% a contribuição 

previdenciária dos servidores federais. 

Senado aprova PEC que cria fundo para segurança pública 

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (6) em primeiro turno a criação do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Segurança Pública (FNDSP). Foram 58 votos favoráveis e apenas um contrário. A 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2012 ainda terá de passar por três sessões de 

discussão antes de ser votada em segundo turno. 

Novo portal do Congresso facilita acesso a MPs, vetos e matérias orçamentárias 

As informações relativas ao Legislativo federal na internet estão mais fáceis de serem obtidas com 

o novo portal do Congresso Nacional, desenvolvido pelo Prodasen em parceria com a área de TI da 

Câmara dos Deputados. O leiaute e o conteúdo foram reestruturados para aumentar a clareza e a 

transparência das informações legislativas e administrativas. 

Plenário aprova adesão do Brasil a acordo contra o tráfico internacional de cigarros 

O Plenário aprovou nesta quinta-feira (7) a adesão do Brasil ao Protocolo para Eliminar o Comércio 

Ilícito de Produtos de Tabaco, um tratado internacional assinado na Coreia do Sul em 2012 (PDS 

214/2017). 

Pauta Feminina: novos dados dimensionam a violência sexual contra a mulher com 

deficiência 

A violência sexual contra a mulher com deficiência foi o tema da 49ª edição do projeto Pauta Feminina, 

realizado nesta quinta-feira (7). Organizado pela Procuradoria Especial da Mulher do Senado em 

parceria com várias outras entidades voltadas aos direitos das mulheres, o evento teve a mediação da 

deputada federal Rosinha da Adefal (Avante-AL). 

Trancada por MPs, pauta do Plenário tem união homoafetiva e PECs 

A pauta do Plenário está trancada por duas medidas provisórias (MP): a que cria um regime especial 

de importação de bens a serem usados na exploração, no desenvolvimento e na produção de petróleo, 

gás natural e outros hidrocarbonetos (MP 795/2017) e a que que trata da prorrogação do Regime 
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Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica (Recine) 

(MP 796/2017). 

 

3.      PODER JUDICIÁRIO 

 

3.1    SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Mantidas regras para a eleição da direção do TJ-SP 

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou medida liminar por meio da qual 

José Damião Pinheiro Machado Cogan, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), 

buscava suspender os efeitos de resolução que ampliou o rol de magistrados que podem concorrer 

aos cargos de direção da corte estadual em eleição marcada para esta quarta-feira (6). 

PGR defende no Plenário que Poder Legislativo não deve atuar como órgão revisor 

de atos judiciais 

Na fase de sustentações orais no Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (6), 

no julgamento de medidas cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5823, 5824 

e 5825, que discutem a extensão de imunidades de parlamentares federais a deputados estaduais, a 

procuradora-geral da República, Raquel Dodge, salientou que as ordens judiciais devem ser cumpridas 

e o Legislativo não deve atuar como órgão revisor de atos judiciais. 

STF inicia julgamento de ações que discutem prisão preventiva de deputados 

estaduais 

Nesta quarta-feira (6), teve início no Supremo Tribunal Federal (STF) o julgamento de medidas 

cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5823, 5824 e 5825, ajuizadas pela 

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) contra 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, parágrafo 2º, da Constituição Federal para deputados 

federais e senadores.  

 

3.2    SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Obra sobre Lei das Estatais é lançada no Espaço Cultural STJ 

“A obra visa a esclarecer pontos importantes da Lei 13.303/2016. Com o livro, buscamos oferecer 

nossa contribuição sobre o tema à comunidade jurídica, devido à relevância do assunto para este 

momento do Brasil. O país agora tem uma legislação moderna, regulando o funcionamento das 

estatais.”  
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Benefício previdenciário em si não prescreve, somente as prestações não 

reclamadas 

O benefício previdenciário é imprescritível. No entanto, prescrevem as prestações não reclamadas 

pelo beneficiário no período de cinco anos, em razão de sua inércia. O entendimento foi manifestado 

pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao negar provimento a recurso em que o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alegava estar prescrito o direito de uma trabalhadora rural 

requerer salário-maternidade, benefício pago pela autarquia durante 120 dias em razão do nascimento 

de filho ou de adoção. 

Ato processual anterior à interdição só pode ser anulado quando já existente 

incapacidade 

Atos processuais anteriores à decretação judicial de interdição – como nos casos de citação da pessoa 

posteriormente interditada – podem ser anulados quando reconhecida a incapacidade para os atos da 

vida civil. Porém, o reconhecimento não ocorre como um efeito automático da sentença de interdição.  

STJ recebe denúncia contra governador de Minas Gerais 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu denúncia do Ministério Público Federal 

(MPF) contra o atual governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, em ação penal que investiga 

corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 

 

3.3    SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

 

Auditorias da Justiça Militar em Brasília realizam primeira sessão na 1ª instância, 

por meio do sistema e-Proc 

 

A implantação da tramitação de processos judiciais por meio eletrônico na primeira instância da Justiça 

Militar da União teve início nesta terça-feira (5). Os atos judiciais realizados na 1ª e 2ª Auditorias da 

11ª CJM, localizadas em Brasília, ocorreram por meio do sistema e-Proc/JMU. 

 

 

4.      PODER EXECUTIVO 

 

4.1 MINISTÉRIO DA DEFESA 

Jungmann discute defesa e segurança com emir do Catar 

Na manhã da segunda-feira (4), o ministro Raul Jungmann foi recebido pelo emir do Catar, o xeque 

Tamim bin Hamad Al Thani. O encontro faz parte da agenda de visitas oficiais que o ministro realiza 

esta semana aos países árabes, para discutir o fortalecimento da cooperação bilateral e a parceria no 

desenvolvimento de projetos estratégicos setoriais. 
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Estudantes de Relações Internacionais de São Paulo participam de palestra sobre 

defesa e segurança 

Estudantes do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” (UNESP), de Marília (SP), participaram, na última quarta-feira (6), no Ministério da Defesa (MD), 

de uma palestra sobre defesa e segurança com foco em Operações de Paz. 

Nos Emirados Árabes, Jungmann reúne-se com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi 

As relações bilaterais e a parceria entre as indústrias de defesa são os principais temas das visitas 

oficiais que o ministro da Defesa, Raul Jungmann, está cumprindo no Oriente Médio nesta semana. 

Entre os dias 4 e 7, a agenda foi realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. 

 

4.2 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

APOSENTADORIA: Tábua de mortalidade do IBGE altera cálculo do fator 

previdenciário 2018 

 

O novo Fator Previdenciário, multiplicador utilizado para calcular o valor das aposentadorias por tempo 

de contribuição, já está em vigor.  O índice utilizado na fórmula de cálculo do fator foi alterado pela 

tábua de mortalidade, divulgada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

e está sendo aplicado aos benefícios requeridos a partir da última sexta-feira (1º). 

 

CNPC: Conselho aprova resolução referente à auditoria independente 

 

O Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) aprovou, nesta quarta-feira (6), resolução 

que regulamenta a auditoria independente nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

(EFPC). O objetivo é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis das entidades. 

 

COMBATE ÀS FRAUDES: Evento discute práticas de gestão para inteligência 

previdenciária 

 

O corpo de servidores que integra a área de inteligência para combate às fraudes previdenciárias se 

reuniu em Curitiba (PR) para discutir processos de trabalho, fortalecer a nova estrutura da área, além 

de avaliar resultados de 2017 e a construir metas para o próximo ano. O 14° Encontro Nacional da 

Inteligência Previdenciária (ENIP) teve duração de três dias e se encerrou nesta quinta-feira (7). 

 

 

4.3 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
 

Minas se integra à Força Nacional 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, e o governador de Minas Gerais, 

Fernando Pimentel, assinaram nesta terça-feira (5), em Brasília (DF), acordo de cooperação federativa 

nas áreas penitenciária e de segurança pública e serviços penitenciários.  

 

http://www.defesa.gov.br/noticias/37587-estudantes-de-relacoes-internacionais-do-interior-de-sao-paulo-participam-de-palestra-sobre-defesa-e-seguranca-no-md
http://www.defesa.gov.br/noticias/37587-estudantes-de-relacoes-internacionais-do-interior-de-sao-paulo-participam-de-palestra-sobre-defesa-e-seguranca-no-md
http://www.defesa.gov.br/noticias/37618-nos-emirados-arabes-jungmann-reune-se-com-o-principe-herdeiro-de-abu-dhabi
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/2017/12/aposentadoria-tabua-de-mortalidade-do-ibge-altera-calculo-do-fator-previdenciario-2018/
http://www.previdencia.gov.br/2017/12/aposentadoria-tabua-de-mortalidade-do-ibge-altera-calculo-do-fator-previdenciario-2018/
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/Fator-_-Previdenciario-2018.pdf
http://www.previdencia.gov.br/2017/12/cnpc-conselho-aprova-resolucao-referente-auditoria-independente/
http://www.previdencia.gov.br/2017/12/combate-as-fraudes-evento-discute-praticas-de-gestao-para-inteligencia-previdenciaria/
http://www.previdencia.gov.br/2017/12/combate-as-fraudes-evento-discute-praticas-de-gestao-para-inteligencia-previdenciaria/
http://www.justica.gov.br/noticias/minas-se-integra-a-forca-nacional
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Reforço no policiamento de fronteira 

Para reforçar o combate ao crime organizado na zona de fronteira, o presidente Michel Temer assinou 

dois decretos na tarde desta quarta-feira (6), no Palácio do Planalto, criando gratificações para policiais 

federais e policiais rodoviários federais.  

 

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

Sexta-feira, 8 de dezembro 

O 'dia da raiva'. O grupo islâmico Hamas convocou para hoje o início de uma nova intifada, depois que 

Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel. A reação palestina é mais um capítulo do 

confronto histórico e sangrento entre árabes e judeus.  

 

6. ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME 

 

PROVIMENTO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO TJ DO RIO GRANDE DO 

NORTE AUTORIZA A PM E PRF A LAVRAREM TERMO CIRCUNSTANCIADO 

 

No último dia 04 de dezembro de 2017 a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 

publicou o Provimento nº 172/2017, determinando aos Juízes de 1º Instância, do Poder Judiciário do 

Estado do Rio Grande do Norte, o recebimento e conhecimento dos Termos Circunstanciados de 

Ocorrência – TCO, eventualmente lavrados por quaisquer dos órgãos policiais elencados no artigo 144 

da Constituição Federal, ou seja além da Polícia Federal e Civil, também a Polícia Militar e Polícia 

Rodoviária Federal conforme provimento abaixo: 

 

PRESIDENTE DA UNAJUF VISITA FENEME 

 

Nesta terça-feira, dia 04 de dezembro, esteve visitando o Espaço FENEME, o Juiz Federal Eduardo 

Luiz Rocha Cubas, presidente da UNAJUF – União Nacional dos Juízes Federais. Na ocasião, foi 

recebido pelo Cel. Miler, Diretor de Assuntos Legislativos da FENEME, para falar sobre as recentes 

alterações no Código Penal Militar, trazidas pela Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, o 

posicionamento da UNAJUF a respeito das “Candidaturas apartidárias”, além de outras demandas 

comuns às entidades. 

 

FENEME PARTICIPA DO ENCONTRO DE TRABALHO DOS GESTORES DE TERMO 

CIRCUNSTANCIADO 2017, REALIZADO NA ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO 

GUATUPÊ, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR 

 

A Associação dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Paraná – ASSOFEPAR, 

manifesta seu profundo respeito e agradecimento à Diretoria da Federação Nacional de Entidades de 

Oficiais Militares Estaduais – FENEME, na pessoa do seu Presidente, Cel. Marlon Jorge Teza; ao 

Subcomandante Geral da PMSC, Cel. Carlos Alberto de Araújo Gomes; ao Suchefe do Estado Maior 

da PMSC, Cel. Marcello Martinez Hipólito; e ao Ten.-Cel. Jorge Eduardo Tasca, do Estado Maior Geral 

da PMSC. 

 

http://www.msn.com/pt-br/?ocid=iehp&AR=2http://www.justica.gov.br/noticias/reforco-no-policiamento-de-fronteira
https://g1.globo.com/agenda-do-dia/noticia/sexta-feira-8-de-dezembro.ghtml
http://www.ciclocompleto.com.br/pagina/1662/provimento-da-corregedoria-de-justiccedila-do-tj-do-rio-grande-do-norte-autoriza-a-pm-e-prf-a-lavrarem-termo-circunstanciado
http://www.ciclocompleto.com.br/pagina/1662/provimento-da-corregedoria-de-justiccedila-do-tj-do-rio-grande-do-norte-autoriza-a-pm-e-prf-a-lavrarem-termo-circunstanciado
http://www.feneme.org.br/pagina/1661/presidente-da-unajuf-visita-feneme
http://www.feneme.org.br/pagina/1664/feneme-participa-do-encontro-de-trabalho-dos-gestores-de-termo-circunstanciado-2017-realizado-na-academia-policial-militar-do-guatupecirc-em-satildeo-joseacute-dos-pinhaispr
http://www.feneme.org.br/pagina/1664/feneme-participa-do-encontro-de-trabalho-dos-gestores-de-termo-circunstanciado-2017-realizado-na-academia-policial-militar-do-guatupecirc-em-satildeo-joseacute-dos-pinhaispr
http://www.feneme.org.br/pagina/1664/feneme-participa-do-encontro-de-trabalho-dos-gestores-de-termo-circunstanciado-2017-realizado-na-academia-policial-militar-do-guatupecirc-em-satildeo-joseacute-dos-pinhaispr
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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, 08 de dezembro 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/
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