NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

Noticias de interesse da segurança publica em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, no plano federal, na semana do dia 27 de novembro a 01 de dezembro de 2017.

1.
1.1

PODER LEGISLATIVO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Para Rodrigo Maia, “falta muito voto” para aprovar a reforma da Previdência
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reconheceu que faltam muitos votos para aprovar a reforma
da Previdência (PEC 287/16) e que não há data para pautar a matéria em Plenário. “Estou realista,
trabalho 24 horas por dia nesse tema. Falta muito voto, já que fazemos uma projeção do que está
vindo dos líderes”, disse.

Relator da reforma da Previdência diz que ainda não há votos suficientes
O relator da reforma da Previdência (PEC 287/16), deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA),
reconheceu nesta quarta-feira (29) que ainda não há os votos necessários para aprovar a proposta. A
base de apoio ao governo trabalha para que a análise do Plenário em primeiro turno aconteça na
próxima quarta-feira (6).

1.2

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

CCJ aprova PEC que institui política para combater violência contra jovem
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou a admissibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 129/15, que inclui, entre as obrigações do Estado, elaborar e executar,
de forma articulada com as várias esferas do poder público e da sociedade civil, planos nacional,
estaduais e municipais de enfrentamento ao homicídio de jovens.

1.3

POLÍTICA

CCJ adia votação de PEC com eleições diretas em caso de vacância da Presidência
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) adiou para a próxima semana a votação
da 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.
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1.4

DIREITO E JUSTIÇA / DIREITOS HUMANOS

.

Direitos Humanos inclui formas de violência racial entre conceitos de estatuto
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias aprovou a inclusão da violência racial entre os conceitos
abrangidos pelo Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/10). O texto aprovado é o projeto de
Lei 3071/15, da deputada Benedita da Silva (PT-RJ).

Debatedores discordam sobre melhor forma de combater discurso de ódio na
internet
Participantes de comissão geral no Plenário da Câmara sobre a intolerância, o ódio, o preconceito e a
violência por meio da internet discordaram sobre a melhor forma de coibir esse fenômeno. O deputado
Assis Melo (PCdoB-RS), autor do requerimento para discutir o assunto, acredita que a legislação atual
é insuficiente para coibir esse tipo de discurso.

Deputadas expõem números da violência contra mulheres em sessão solene
A Câmara dos Deputados realizou nesta quarta-feira (29) sessão solene em homenagem ao Dia
Internacional da Não-Violência contra a Mulher, comemorado em 25 de novembro. A homenagem foi
solicitada pelas deputadas Erika Kokay (PT-DF), Laura Carneiro (PMDB-RJ) e Soraya Santos (PMDBRJ).

1.5

RELAÇÕES EXTERIORES

.

Deputados homenageiam 100 anos da participação do Brasil na 1ª Guerra Mundial
A Câmara dos Deputados homenageou nesta quinta-feira (30), em sessão solene, o centenário de
participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. A homenagem foi
solicitada pelo deputado Efraim Filho (DEM-PB). “Foi um momento marcante para o Brasil e que
merece estar na memória de todos. Cerca de 200 brasileiros perderam a vida, sendo que a maioria foi
vítima da gripe espanhola, e o restante por causa de acidentes durante as operações”, afirmou.

1.6

AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agenda da semana
TERÇA-FEIRA (05)
16 horas
Comissão Especial do Sistema Penitenciário
Votação de requerimentos.
Plenário 14

QUARTA-FEIRA (06)
10 horas
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
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Votações de projetor e requerimentos.
Plenário 3

13 horas
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

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

2.

PODER LEGISLATIVO -

2.1

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

Senado pode votar nesta terça propostas para área de segurança pública
Logo após destrancar a pauta com a votação da Medida Provisória (MP) 791/2017, que cria a Agência
Nacional de Mineração (ANM), os senadores podem votar, nesta terça-feira (28), dois projetos que
tratam de segurança pública e que ganharam regime de urgência na última semana.

Senado recebe estudantes selecionados para o Projeto Jovem Senador 2017
Os 27 estudantes selecionados por meio de concurso de redação para participar da 7° edição do
Projeto Jovem Senador receberam as boas-vindas de servidores e diretores do Senado nesta
segunda-feira (27). Durante esta semana, eles conhecerão o Senado, elegerão uma "Mesa", realizarão
reuniões em comissões e no Plenário, podendo inclusive apresentar propostas que, se aprovadas pela
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), tramitarão como projetos de lei.

Programa espacial: debatedores apontam avanço tecnológico como essencial para
a defesa
Em audiência pública promovida pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE)
nesta segunda-feira (27), os especialistas convidados foram unânimes em apontar o avanço
tecnológico como um importante fator para a defesa nacional.
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Jovens senadores tomam posse e elegem presidente para os trabalhos de 2017
Os 27 participantes da 7ª edição do Projeto Jovem Senador tomaram posse nesta terça-feira (28) no
Plenário do Senado. Os alunos cursam o ensino médio de escolas públicas, e cada um representa
uma unidade da federação.

Projeto permite às mulheres ocuparem cargos de oficiais da Marinha
A possibilidade de as mulheres integrarem qualquer cargo de oficiais da Marinha do Brasil será
analisada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) nesta quinta-feira (30). A
autorização integra o Projeto de Lei da Câmara 147/2017, que permite também às mulheres serem
admitidas nas atividades operativas da força, como o corpo da Armada e o de Fuzileiros Navais, hoje
restritos aos militares do sexo masculino.

MP que cria Agência Nacional de Mineração é aprovada pelo Senado
O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (28) a medida provisória (MP 791/2017) que cria a
Agência Nacional de Mineração (ANM). Aprovada na forma de um Projeto de Lei de Conversão (PLV
37/2017), a MP teve como relator o senador Aécio Neves (PSDB-MG) e segue para a sanção da
Presidência da República.

Após acordo de líderes, Comissão de Orçamento aprova crédito suplementares
A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) aprovou nesta terça-feira
(28) o projeto de crédito adicional (PLN 34/2017) que destina R$ 4,5 bilhões para o reforço de
dotações orçamentárias de diversos órgãos federais, como os Ministérios do Trabalho, do Meio
Ambiente e do Desenvolvimento Agrário.

Aprovadas na CCJ novas circunstâncias para agravar pena do crime de feminicídio
O tempo da pena de prisão aplicável ao feminicídio poderá ser aumentado se o crime for praticado em
descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). O
agravamento está previsto em projeto de lei da Câmara (PLC 8/2016), aprovado nesta quarta-feira (29)
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

CCJ aprova fim de incidência da Lei Kandir
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (29), proposta de
emenda à Constituição (PEC 37/2007) que retoma a cobrança do Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) na exportação de produtos primários (não-industrializados) e
semielaborados.
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Moradores de zona rural podem ter autorização para posse de arma de fogo
Moradores da zona rural poderão ser autorizados a adquirir uma arma de fogo para utilizar na
segurança de sua família e propriedade. Essa permissão está no PLS 224/2017, do senador Wilder
Morais (PP-GO), aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), nesta quartafeira (29).

Mulheres poderão ter acesso a todos os cargos de oficiais da Marinha
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) aprovou nesta quinta-feira (30) o
parecer do senador Jorge Viana (PT-AC) favorável ao projeto de lei da Câmara (PLC 147/2017) que
libera o acesso às mulheres a todos os cargos de oficiais da Marinha brasileira.

Participantes do Projeto Jovem Senador votam sugestões de leis e encerram
atividades
Depois de uma semana em Brasília, conhecendo o funcionamento do Poder Legislativo e discutindo
sugestões de projetos de lei, os 27 participantes do Programa Jovem Senador 2017 encerraram as
atividades nesta sexta-feira (1º) com a votação em Plenário de três propostas elaboradas por eles.

3.

PODER JUDICIÁRIO

3.1

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Liminar suspende eficácia de lei que exige curso superior para agente penitenciário
no DF
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu medida cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4594 para suspender a eficácia de dispositivos da Lei distrital
4.508/2010 que instituíram a exigência de nível superior para ingresso no cargo de agente de
atividades penitenciárias no Distrito Federal (DF).

ADI questiona alteração de gratificação e devolução de funcionários de prisões no
PR
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) questionou, no Supremo Tribunal
Federal (STF), dispositivos de uma norma que instituiu a Gratificação Intramuros (Graim) aos
profissionais que trabalham em estabelecimentos penais ou unidades de atendimento socioeducativo
no Paraná.
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3.2

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ministra Laurita Vaz abre workshop sobre sistema penitenciário federal
Começou nesta quinta-feira (30), em Brasília, a oitava edição do workshop Sistema Penitenciário
Federal, organizado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF). A presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, participou da abertura e destacou o protagonismo do CJF nas
discussões acerca do sistema penitenciário e das propostas para o melhor cumprimento da Lei de
Execução Penal.

STJ assina acordo de cooperação com TJMG para aprimorar sistema de
precedentes
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, assinou nesta quinta-feira
(30) um acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para aprimorar a
aplicação prática do sistema de precedentes previsto pelo Código de Processo Civil de 2015.

3.3

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministros do STM participam do V Foro Interamericano de Justiça Militar na Cidade
do México
No período de 14 a 17 de novembro, os ministros do Superior Tribunal Militar (STM) William de Oliveira
Barros, Marcus Vinicius Oliveira dos Santos e Carlos Augusto de Sousa participaram do V Foro
Interamericano de Justiça Militar, na Cidade do México, com a presença de quinze países.

4.

PODER EXECUTIVO

4.1

MINISTÉRIO DA DEFESA

Soldados brasileiros têm conduta exemplar, diz chefe de Missões de Paz da ONU
Em visita oficial ao Brasil, o chefe do Departamento de Operações de Paz da Organização das Nações
Unidas (ONU), Jean-Pierre Lacroix, esteve, nesta segunda-feira, na sede do Ministério da Defesa,
onde se reuniu com o chefe do Estado Maior-Conjunto das Forças Armadas, almirante Ademir
Sobrinho, e destacou a relevância das tropas brasileiras no novo cenário repleto de desafios que a
ONU precisará enfrentar.

MD do Brasil participa de seminário internacional sobre as mulheres nas Forças
Armadas
Representantes de 50 nações participam, até a próxima quarta-feira (29), na Cidade do México, do
seminário “A Participação das Mulheres nos Exércitos do Mundo”. O objetivo é promover o debate
sobre a participação e desenvolvimento das mulheres nas Forças armadas e da transição da
Perspectiva de Gênero.
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4.2

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEMINÁRIO: Futuro da Previdência Complementar fechada é tema de encontro
internacional
“ Tratar de Previdência Complementar é algo essencial para o país. A dimensão dela por si só já diz
muito sobre a relevância desse setor que é tanto um instrumento fundamental de complementação de
renda na aposentadoria, considerando a perspectiva de melhoria do padrão de vida do indivíduo,
como também de desenvolvimento do país” , ressaltou o secretário de Previdência do Ministério da
Fazenda, Marcelo Caetano, durante a abertura do Seminário Internacional Previdência Complementar:
uma visão de futuro, nesta segunda-feira (27), em Brasília.

RGPS: Déficit da Previdência Social chega a R$ 13,8 bilhões em outubro
Em outubro, o Regime Geral de Previdência Social registrou déficit de R$ 13,8 bilhões, um aumento de
20,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. A diferença é resultado de uma arrecadação de R$
30,2 bilhões e despesa de R$ 44 bilhões.

RPPS: Dirigentes de Regimes Próprios enfatizam urgência da Reforma
Representantes e dirigentes dos Regimes Próprios de Previdência Social de todo o país reiteraram a
urgência da realização da Reforma da Previdência para o equilíbrio das contas públicas. Os dirigentes
estão em Salvador (BA) participando da 61ª Reunião do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes
Próprios de Previdência Social (Conaprev) nesta quinta-feira (30) e sexta-feira (1° de dezembro).

4.3

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA

Força Nacional comemora 13 anos e homenageia profissionais de segurança
A Força Nacional de Segurança Pública está completando 13 anos de criação nesta quarta-feira (29) e
homenageará 66 profissionais que contribuíram para o seu engrandecimento ou se destacaram em
missões a serviço do órgão. A solenidade de entrega de medalhas ocorrerá às 16 horas, no Salão
Negro do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em Brasília (DF).

Países da América Latina, Caribe e União Européia debatem políticas sobre drogas
Cerca de 90 especialistas de 34 países participam, até 1º de dezembro, da 2ª Semana de Precursores
do Programa de Cooperação entre a América Latina, o Caribe e a União Européia em Políticas sobre
Drogas (Copolad). O evento, realizado no Grand Mercure Hotel, tem como objetivo promover o
intercâmbio de informações e experiências entre órgãos que trabalham na prevenção do desvio de
precursores químicos para produção de drogas ilegais.

Força Nacional será permanente, avisa Torquato Jardim
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, declarou que o governo federal está
trabalhando para transformar a Força Nacional numa organização permanente. A afirmação foi feita na
tarde desta quarta-feira (29), em Brasília (DF), durante solenidade comemorativa pelos 13 anos do
programa, que já realizou mais de 300 grandes operações em apoio a estados e outros órgãos
federais.
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Estados ganham veículos especiais para transporte de presos
O Ministério da Justiça e Segurança Pública garantiu reforço na segurança e transporte de presos em
nove estados da Federação. Nesta quinta-feira (30), foram entregues 21 veículos-cela para os
governos do Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Goiás, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Sergipe.
Outras 59 unidades estão previstas para diversas regiões do país em 2018.

5.

OUTRAS PUBLICAÇÕES (SITES, LIVROS, REVISTAS ETC.)

Sexta-feira, 1º de dezembro
Melhorou ou não? O IBGE divulga hoje os números do PIB no 3º trimestre e dá um panorama sobre a
economia brasileira em 2017 e daqui para frente. Os sinais são de recuperação econômica, ainda que
tímida. E na matemática do governo, a conta que não fecha é a da reforma da Previdência.

6.

ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME

FENEME PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE TERMO CIRCUNSTANCIADO
No dia 28 de novembro de 2017 (terça-feira) realizou-se na Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados audiência pública para debater sobre o
Termo Circunstanciado realizado pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal nos crimes de
menor potencial ofensivo consoante Lei Federal 9.099/95.

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, 01 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.

