NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

Notícias de interesse da segurança pública em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, no plano federal, na semana do dia 18 a 22 de fevereiro 2019.

1.

1.1

PODER LEGISLATIVO -

TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Entenda como será a tramitação da proposta de reforma da Previdência
A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que se
pronunciará sobre sua admissibilidade, no prazo de cinco sessões do Plenário.
Maia envia reforma da Previdência para análise da CCJ
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 6/19) que modifica o sistema de previdência social foi
encaminhada nesta quinta-feira (21) à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ)
pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mesmo sem a instalação das comissões permanentes
da Câmara, Maia já afirmou que vai determinar a instalação, pelo menos, da CCJ nos próximos
dias. O objetivo é permitir a contagem de prazo para a análise da reforma da Previdência.
1.2

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Proposta cria lista tríplice para escolha de comandante da PM, que passa a ter
mandato
O Projeto de Lei 164/19 pretende determinar que os governadores dos estados e do Distrito
Federal escolham, a partir de lista tríplice, os comandantes-gerais da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar. O texto prevê ainda mandato de dois anos, permitida uma
recondução. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados. Trata-se da
reapresentação, pelo deputado José Nelto (Pode-GO), de texto com teor semelhante
arquivado ao final da legislatura passada (PL 4934/16). “O projeto mantém-se conveniente
politicamente e oportuno”, disse o parlamentar.
Bolsonaro assina pacote anticrime, que deve ser analisado agora na Câmara
O presidente Jair Bolsonaro assinou na manhã desta terça-feira (19), em solenidade
fechada no Palácio do Planalto, o pacote anticrime, uma das vitrines do governo. O pacote
inclui três projetos de lei que alteram a legislação penal e processual penal. As propostas
serão analisadas agora na Câmara dos Deputados.
Maia não vê problema no fatiamento do pacote anticrime
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avaliou que o fatiamento do projeto anticrime em
três projetos de lei distintos não vai atrapalhar a tramitação da proposta na Casa. Segundo
ele, essa é uma decisão que cabe ao Executivo. "Acho que o governo que decide sobre
como encaminha seus projetos, não sou eu que vou discutir a forma de encaminhamento.
Se o governo vai encaminhar fatiado, vai tramitar dessa forma”, disse o presidente.
Proposta implementa medidas para elaboração e divulgação de estatísticas criminais
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O Projeto de Lei 225/19 pretende implementar medidas para elaboração e divulgação de
estatísticas criminais. O texto altera a Lei 13.675/18, que instituiu o Sistema Único de
Segurança Pública (Susp). A proposta tramita na Câmara dos Deputados.O autor do projeto
é o deputado Roberto de Lucena (Pode-SP). O texto é semelhante à proposta apresentada
na legislatura passada (PL 10727/18), encerrada em janeiro, pelo ex-deputado Cabo
Sabino (CE), que acabou arquivada.
Moro e mais cinco ministros entregam proposta anticrime a Rodrigo Maia
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, entregou nesta terça-feira (19) ao
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os três projetos de lei que compõem o chamado
pacote anticrime, assinados horas antes pelo presidente Jair Bolsonaro. Moro veio à
Câmara acompanhado de outros cinco ministros: da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; da
Economia, Paulo Guedes; da Secretaria de Governo, general Alberto dos Santos Cruz; da
Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves; da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta. Segundo Moro, eles vieram em grupo para demonstrar a coesão do governo.
Pacote anticrime divide deputados
Em Plenário, o líder do governo, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), comemorou a
chegada do pacote ao Congresso nesta terça-feira (19). Para ele, as propostas têm o
objetivo de combater o estado caótico de segurança pública. São mais de 70 mil pessoas
assassinadas, que morreram violentamente; mais de 50 mil brasileiras vítimas de estupro;
mais de 1 milhão de furtos e roubos de carros. Então, neste momento, o pacote de leis
anticrime construído pelo ministro Sergio Moro é extremamente oportuno e vai possibilitar
ao Parlamento decidir o futuro da nossa segurança pública”, destacou.
Representante da sociedade civil poderá integrar conselho de fundo de segurança
O Projeto de Lei 138/19 garante a participação da sociedade civil no conselho gestor do
Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), em igual número ao de integrantes do
governo. Atualmente, seis pessoas fazem parte do conselho, todos do Poder Público. O
texto, da deputada Renata Abreu (Pode-SP), tramita na Câmara dos Deputados.
Projeto classifica de terrorismo atentado contra a vida de agentes de segurança
O Projeto de Lei 443/19 classifica de ato terrorista o atentado contra a vida de policiais,
bombeiros, militares e integrantes da Força Nacional por sua condição de agente de
segurança ou de seus familiares até o terceiro grau. Também será terrorismo portar fuzil,
granada e demais armas de emprego coletivo.

1.3

POLÍTICA

Rodrigo Maia pretende instalar a CCJ na próxima semana
Objetivo é iniciar a contagem de prazo para análise da reforma da Previdência. O presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que pretende instalar a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) já na próxima semana. A intenção é dar início
à contagem de prazo para a apreciação da reforma da Previdência (PEC 6/19).
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1.7

AGENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Agenda da semana
SEGUNDA-FEIRA (25)
13h55
Votações em Plenário
Entre as propostas em pauta está o Projeto de Lei 4742/01, que tipifica o crime de
assédio moral no trabalho.
Plenário Ulysses Guimarães
TERÇA-FEIRA (26)
9 horas
Bancada Militar
Reunião de avaliação sobre a reforma da Previdência (PEC 6/19).
Plenário 14
13h30
Comissão Externa de Brumadinho
Audiência pública para debater licenciamento ambiental e análise de riscos; e votação de
requerimentos.
Foram convidados, entre outros, a secretária de Licenciamento Ambiental e
Desapropriações da Presidência da República, Rose Mirian Hofmann; e os professores
Luis Enrique Sánchez, da Universidade de São Paulo; e André Luiz Fonseca Naime, da
Universidade Federal de Minas Gerais.
Plenário 2
15 horas
Grupo Parlamentar Brasil-Portugal
Reunião para alteração do estatuto, inclusão de novos membros e discussão sobre o
retorno ao Brasil de mães brasileiras, com seus filhos, sem a autorização dos pais
estrangeiros.
Plenário 16
16 horas
Votações em Plenário
Análise de proposições remanescentes do dia anterior.
Plenário Ulysses Guimarães
QUARTA-FEIRA (27)
8 horas
Frente Parlamentar Ambientalista
Relançamento da frente, discussão sobre a tragédia do rompimento de barragem em
Brumadinho (MG) e apresentação sobre a expedição da Fundação SOS Mata Atlântica
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em Brumadinho.
Auditório Nereu Ramos
9 horas
Votações em Plenário
Análise de proposições remanescentes do dia anterior.
Plenário Ulysses Guimarães
9h05
Sessão Solene
Homenagem ao Dia Mundial das Doenças Raras.
Plenário Ulysses Guimarães
10 horas
Frente Parlamentar de Doenças Raras
Lançamento da frente.
Salão Nobre
13h30
Comissão Externa de Brumadinho
Audiência pública para debater tecnologias construtivas.
Foram convidados, entre outros, os professores André Pacheco de Assis, da
Universidade de Brasília; e Romero César Gomes, da Universidade Federal de Ouro
Preto; e o engenheiro civil e autor do livro "Barragens de Rejeito no Brasil", Joaquim
Pimenta de Ávila.
Plenário 2
16 horas
Votações em Plenário
Análise de proposições remanescentes da sessão anterior.
Plenário Ulysses Guimarães
QUINTA-FEIRA (28)
14 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães
SEXTA-FEIRA (1)
9 horas
Plenário
Sessão de debates.
Plenário Ulysses Guimarães
Link: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/572779-AGENDA-DASEMANA.html
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2.
2.1

PODER LEGISLATIVO PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

Reforma da Previdência: Senado pode aprovar PEC até julho, diz Davi
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a Casa vai trabalhar para aprovar a
reforma da Previdência (PEC 6/2019) antes do recesso parlamentar de julho. De acordo
com ele, a comissão de senadores que vai acompanhar a tramitação do projeto na
Câmara pode dar celeridade às discussões.
Bombeiros militares podem ter projeto de política nacional desarquivado
O Senado pode voltar a analisar proposta que cria a Política Nacional dos Corpos de
Bombeiros Militares na Segurança Pública. Por iniciativa do senador Marcos do Val (PPSES), foi incluído na Ordem do Dia desta terça-feira (26) requerimento para desarquivar o
Projeto de Lei do Senado (PLS) 194/2014, que trata do tema. O texto, de autoria do senador
Acir Gurgacz (PDT-RO), estabelece as diretrizes da Política Nacional dos Corpos de
Bombeiros Militares na Segurança Pública. Dentre os objetivos dessa política estão a
promoção da integração dos entes federativos, a priorização das ações de prevenção e
educação, a modernização dos corpos de bombeiros militares, a criação de grupos de
pronta resposta e a normatização da segurança contra incêndio e pânico.
Plenário analisa MP dos imóveis do INSS e anistia para militares
Na próxima terça-feira (26), a Medida Provisória (MP) 852/2018, que transfere para a União
3,8 mil imóveis do INSS, deve ser votada em Plenário. Na quinta-feira (21), o presidente do
Senado, Davi Alcolumbre anunciou o encerramento do prazo de discussão da matéria. A
MP está trancando a pauta e precisa ser votada até 3 de março, quando perde a vigência.
Ministra dos Direitos Humanos critica 'ativismo' do Judiciário em relação ao aborto e
criminalização da homofobia
Em audiência pública nesta quinta-feira (21) na Comissão Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH), a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares
Alves, disse que a discussão sobre o aborto cabe ao Congresso Nacional e não ao Supremo
Tribunal Federal (STF). A ministra criticou o que chamou de "ativismo" do Judiciário ao
tratar de temas que, na visão dela, cabem ao Legislativo.

3.

PODER JUDICIÁRIO
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3.1

SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

Suspenso julgamento sobre omissão legislativa em criminalizar homofobia
Foi suspenso nesta quinta-feira (21) o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF), de dois processos em que se discute se há omissão do Congresso Nacional
para a edição de leis que criminalizem a homofobia: a Ação Direta de Inconstitucionalidade
por Omissão (ADO) 26, cujo relator é o ministro Celso de Mello, e o Mandado de Injunção
(MI) 4733, de relatoria do ministro Edson Fachin. A análise da matéria teve início no dia 13
de fevereiro. A Presidência designará data para a continuidade do julgamento.
3.2

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Bombeiros da Força Nacional que atuaram em Brumadinho retornam a Brasília
Os bombeiros integrantes da Força Nacional de Segurança Pública - enviados à Brumadinho (MG)
pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no início deste mês - retornaram à Brasília (DF)
nesta quinta-feira (22) após três semanas de trabalho. Eles foram recepcionados pelo diretor da
Força Nacional, Cel PM do Ceará Antônio Aginaldo de Oliveira, no Batalhão Escola de Pronto
Emprego (DEPE), no Gama (DF). O efetivo foi homenageado por familiares, por meio de rosas e
cartões. Os militares que não possuem família no DF também receberam cartas de seus parentes
residentes em outros estados.
3.3

SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR

Braga Netto diz que investimento da intervenção federal no Rio equivale ao total dos
últimos cinco anos
A partir desta segunda-feira (18), o Superior Tribunal Militar (STM) tornou-se a sede do II
Seminário acerca da Lei 13.491/2017. Durante três dias, vários palestrantes estão
discutindo as alterações introduzidas pela nova Lei que ampliou a competência da Justiça
Militar da União. O Seminário é organizado pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados da JMU (Enajum).
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6.

ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME

FENEME PROMOVE GRANDE REUNIÃO EM BRASÍLIA
A Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME) realizou nesta
quarta-feira (20) reunião geral para, dentre outros assuntos, analisar os efeitos da reforma da
previdência para os militares estaduais e do Distrito Federal.
Após a abertura dos trabalhos pelo presidente da entidade, coronel Marlon Jorge Teza, o
coronel Elias Miler explanou com detalhes o conteúdo da Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) nº 06/2019, que trata da reforma da Previdência.

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, 25 de fevereiro de 2019.

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.

