NOTÍCIAS DE BRASÍLIA
Noticias de interesse da segurança publica em tramitação nos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, no plano federal, na semana de 26 a 30 de setembro de 2016.

1.
1.1

PODER LEGISLATIVO PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

Proposta permite que estados e DF recebam recursos decorrentes da perda de bens do
tráfico de drogas
Proposta em análise na Câmara dos Deputados permite que estados e Distrito Federal sejam
beneficiários de recursos financeiros decorrentes da perda de bens ou produtos utilizados no
crime de tráfico de drogas quando a competência para o julgamento for da Justiça Estadual. É o
que prevê o Projeto de Lei 5553/16, do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS). Leia mais (click
no título da matéria).
Juiz poderá fixar o pagamento de multas para o SUS em condenações por uso e tráfico de
drogas
A Câmara dos Deputados analisa proposta que estabelece que o juiz deverá, em condenações
relacionadas ao uso ou ao tráfico de drogas, fixar um valor mínimo para a reparação dos danos
causados à Saúde Pública. O Projeto de Lei (PL 4947/16), do deputado Delegado Waldir (PRGO), determina que o valor estipulado na sentença deve variar de dois a dois mil salários
mínimos, e ser depositado pelo condenado em conta destinada ao Sistema Único de Saúde
(SUS). Leia mais.
Deputado quer revogar interdição de estabelecimento usado para infração penal
A Câmara analisa o Projeto de Lei (PL 4853/16) do deputado Cabo Sabino (PR-CE) que revoga
dispositivo do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001/69) que estabelece a interdição de
estabelecimento comercial ou industrial, de sociedade ou associação utilizado para prática de
infração penal. Leia mais
1.2

AGENDA DA SEMANA

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/agenda.html

DESTAQUES DA AGENDA
TERÇA-FEIRA (4)
10 horas: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário a definir
10 horas: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 1
14 horas: Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Audiência pública para debater o PL 5989/16, que dispõe sobre a tipificação criminal do uso de explosivos.
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Foram convidados o diretor de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro, General de Brigada
Ivan Ferreira Neiva Filho; o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello Coimbra; e o secretário de Estado
da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho Liberato de Mattos.
Plenário a definir
14h30: Comissão Especial sobre Unificação das Polícias Civil e Militar
Votação der requerimentos,
Plenário 15
14h30: Comissão Especial sobre o Código de Processo Penal (PL 8045/10)
Audiência pública para debater a persecução penal.
Foram convidados a presidente do CNJ, ministra Carmem Lúcia; o defensor público do Paraná André Ribeiro
Giamberardino; a promotora de Justiça de Santana do Livramento (RS) Fernanda Broll Carvalho; a coordenadora
do Programa Justiça Comunitária do TJDFT, Juíza Glaucia Falsarella Foley.
Plenário a definir
QUARTA-FEIRA (5)
10 horas: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 1
12 horas: Comissão Especial sobre as Carreiras da Polícia Federal e Outras (PL 5865/16)
Reunião para definição do roteiro de trabalho; e votação de requerimentos.
Plenário 7
14 horas: Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Audiência pública para discutir a violência contra os oficiais de Justiça.
Foram convidados os presidentes da Federação Sindical dos Oficiais de Justiça do Brasil, Paulo Sérgio Costa da
Costa; da Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, Marcelo Rodrigues
Ortiz; e do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Espírito Santo, Carlos Magnus Poletti; e o diretor-geral
do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais, Igor Leandro Teixeira.
Plenário 6
QUINTA-FEIRA (6)
10 horas: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Votação de projetos e requerimentos.
Plenário 1

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

2.

PODER LEGISLATIVO -

2.1

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

Lei pode garantir a vítimas de estupro o atendimento por agentes do sexo feminino
No caso de crime contra a dignidade sexual da mulher, o atendimento na delegacia de polícia
deverá ser feito preferencialmente por autoridade policial e agentes do sexo feminino. É o que
propõe o senador Paulo Bauer (PSDB-SC) para reduzir a probabilidade de mais danos
emocionais e de sequelas psicológicas para a vítima. Leia mais (click no título da matéria).
Juiz ou promotor em risco poderá usar carro com placa que dificulta identificação
O uso temporário de placa especial em veículos de membros do Poder Judiciário ou do Ministério
Público que estejam em situação de risco poderá ser autorizado para impedir a identificação do
usuário. É o que determina o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 166/2015, que aguarda a
designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Leia mais.
Projeto cria Lei de Acesso à Informação na área de segurança
Volta à pauta da Comissão de Transparência e Governança Pública (CTG) o Projeto de Lei do
Senado (PLS) 241/2016 que cria a Lei de Acesso à Informação na Segurança Pública. O projeto
é da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Assassinato de Jovens e dispõe sobre os
procedimentos a serem observados pelos órgãos de segurança pública da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios em relação à transparência e à prestação de contas. Leia mais.
Projeto cria data comemorativa para policiais e bombeiros
Aguarda análise na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) o Projeto de Lei da Câmara
(PLC) 42/2016, que institui o dia 24 de junho como Dia Nacional do Policial e do Bombeiro
Militares. A proposta é de autoria do deputado federal Subtenente Gonzaga (PDT-MG). Ele
argumenta que diversas profissões possuem uma data comemorativa em razão de sua relevância,
o que ainda não existe para policiais e bombeiros militares. Leia mais.

2.2

AGENDA DA SEMANA
DESTAQUES DA AGENDA
Agenda - 04/10/2016 (Terça-feira)

14h30 - Comissão Mista/MP 739 Análise de relatório da MP 739/2016, que altera regras dos benefícios da Previdência
Social. Local: Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 3 / Status: Confirmada
14h30 - Sessão do Congresso Está convocada sessão do Congresso Nacional para análise de Vetos (30 a 36/2016),
da Lei Orçamentária 2017 e outros projetos. Veja a pauta. Local: Plenário da Câmara
dos Deputados / Status:

Confirmada
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Agenda - 05/10/2016 (Quarta-feira)
10h - Comissão/Constituição e Justiça A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza a sabatina de dois
indicados para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Logo depois, a reunião é
deliberativa com 32 itens. Entre eles, o PLS 237/2016, que caracteriza como crime a
exploração do trabalho infantil, e o PLS 56/2012, que institui normas relacionadas à
responsabilização na contratação de obras públicas. Veja a pauta completa. Local: Ala
Senador Alexandre Costa, Plenário nº 3/ Status:

Confirmada

Agenda - 06/10/2016 (Quinta-feira)
14h - Plenário Sessão deliberativa. Local: Plenário do Senado / Status:

3.

PODER JUDICIÁRIO

3.1

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Confirmada

Negada revogação de prisão de soldado acusado de furto de fuzis do Exército
Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou o Habeas Corpus
(HC) 135047, no qual a Defensoria Pública da União (DPU) buscava a revogação da prisão
preventiva de um soldado acusado do furto de dois fuzis automáticos pertencentes ao Exército
Brasileiro. Na sessão desta terça-feira (27), o colegiado entendeu que a prisão se justifica em
razão da gravidade do crime, da conveniência da instrução penal e para a manutenção da
hierarquia e disciplina militares. Leia mais (click no título da matéria).
3.2

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Negada revogação de prisão de soldado acusado de furto de fuzis do Exército
Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou o Habeas Corpus
(HC) 135047, no qual a Defensoria Pública da União (DPU) buscava a revogação da prisão
preventiva de um soldado acusado do furto de dois fuzis automáticos pertencentes ao Exército
Brasileiro. Na sessão desta terça-feira (27), o colegiado entendeu que a prisão se justifica em
razão da gravidade do crime, da conveniência da instrução penal e para a manutenção da
hierarquia e disciplina militares. Leia mais (click no título da matéria).
4.

PODER EXECUTIVO

4.1

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Ampliado prazo para saque de indenização da Campanha do Desarmamento
O Ministério da Justiça e Cidadania prorrogou até 15 de outubro o prazo para saque de três mil
indenizações da Campanha Nacional do Desarmamento, referentes a armas entregues entre 7 de
maio e 26 de julho de 2016. Os valores são de R$ 150, R$ 300 e R$ 450, a depender da espécie
e do calibre do armamento. O prazo foi ampliado porque os pagamentos referentes a esse
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período ficaram indisponíveis até 10 de agosto, devido a um problema no sistema que registra a
entrega à Campanha e libera a indenização. Normalmente, o prazo é de 30 dias para o saque.
Leia mais (click no título da matéria).
4.2

MINISTÉRIO DA DEFESA

BID-BRASIL: UNIVERSITÁRIOS CONHECEM OPORTUNIDADES DE TRABALHO NA
INDÚSTRIA DE DEFESA
O último dia da 4ª Mostra BID-Brasil contou com a presença de estudantes universitários de
cursos de engenharia e administração, entre outros, que assistiram a uma palestra para
entenderem melhor o que é a indústria nacional de defesa, sua importância para a soberania e
para a economia do País e as oportunidades de mercado de trabalho do setor. O secretário de
Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Flávio Basílio, explicou aos estudantes porquê,
mesmo sendo o Brasil um país pacífico, é preciso investir em defesa como forma de uma nação
mostrar ao restante do mundo que está preparado para enfrentar qualquer tipo de ameaça. De
acordo com o secretário, isso só é possível ser feito com tecnologia avançada, resultado de
estudos e pesquisas realizadas em ambiente acadêmico. Leia mais.
MINISTRO DEFENDE REGRAS ESPECÍFICAS PARA MILITARES
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, defendeu em entrevista no Palácio do Planalto, nesta quintafeira (29), a continuidade de regras específicas para previdência de militares e de servidores públicos.
Para o ministro, a Constituição já trabalha com as duas categorias, e a divisão não é algo que as
Forças Armadas estão "criando ou propondo". Leia mais.
5. OUTRAS PUBLICAÇÕES (SITES, LIVROS, REVISTAS, JORNAIS, ETC.)
5.1 JUSTIÇA DETERMINA ILEGALIDADE DA GREVE DA POLÍCIA CIVIL
A decisão determina que os policiais civis retornem às atividades em até 24 horas. O
descumprimento pode levar à aplicação de multas ao sindicato da categoria e aos policias
individualmente. Leia mais.

5.2 ARMADILHAS DA SEGURANÇA PÚBLICA
Há muitos projetos bem montados no país para diminuir a violência letal entre os homens jovens,
mas esta continua aumentando. Simultaneamente, há a interpretação dada por movimentos
sociais que denunciam o extermínio dos jovens negros no Brasil. A afirmação é feita como se
houvesse uma política oficial, explícita e persistente de matar jovens negros, uma política racista e
de crime contra a Humanidade. Mas nenhuma política de extermínio foi implementada aqui. No
máximo, há efeitos não intencionais de políticas repressivas praticadas por policiais mal
preparados em governos dirigidos por políticos indiferentes ao destino dos cidadãos mais pobres.
Leia mais.
5.3 REFORMA SEM DISTINÇÃO NA PREVIDÊNCIA
A proposta de emenda constitucional (PEC) que vai alterar as regras do sistema previdenciário já
foi fechada pelos técnicos do governo. De acordo com o texto encaminhado ao presidente Michel
Temer, que deve bater o martelo na próxima semana, as mudanças vão atingir todos os
trabalhadores brasileiros, do setor privado ao público, militares e até parlamentares, tendo
regimes especiais ou não. Leia mais.
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5.4 QUASE METADE DOS PRESOS SÃO SOLTOS DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
EM LONDRINA
http://pr.ricmais.com.br/balanco-geral-londrina/videos/quase-metade-dos-presos-sao-soltosdepois-da-audiencia-de-custodia-em-londrina
5.5 PACTO PELA VIDA MORREU, DIZ MENTOR DO PROGRAMA
Pesquisador que ajudou a idealizar o pacto que derrubou os índices de homicídios em
Pernambuco critica situação atual. Coordenador do Núcleo de Pesquisas em Criminalidade,
Violência e Políticas Públicas de Segurança da UFPE e professor de sociologia, José Luiz Ratton
é uma das maiores autoridades em segurança pública do País. Um dos idealizadores do Pacto
Pela Vida, ele admite que, da forma como é feito hoje, o programa está fadado ao fracasso, dá
dicas de reestruturação, opina sobre o Compaz e aponta soluções que as prefeituras podem
adotar para ajudar a combater o crime. Leia mais
5.6 ASSESSORIA JURÍDICA GARANTE CONQUISTAS NAS DEMANDAS JUDICIAIS
A Assessoria Jurídica da Associação dos Oficiais Militares Estaduais de MS (AOFMS) é um dos
principais alicerces da entidade, o serviço visa uma atuação proativa na abordagem das questões
jurídicas, que percorrem desde orientações preventivas e defesas de seus associados, a
consultas na elaboração e acompanhamento de projetos de leis em tramitação no Poder
Legislativo que interessam a categoria. Leia mais
5.7 TJ ANULA JÚRIS QUE CONDENARAM PMS PELO MASSACRE DO CARANDIRU
A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo anulou nesta terça-feira (27) os
julgamentos dos 74 policiais militares condenados em primeira instância pelo massacre do
Carandiru, em que 111 presos foram assassinados. Os júris foram reanalisados a pedido dos
advogados dos PMs. Leia mais
5.8 TIRO CONTRA CARRO EM FUGA DE BLITZ NÃO É LEGÍTIMA DEFESA, DECIDE TRF-4
A alegação de legítima defesa só é válida se houver agressão de fato ou sua ameaça
concreta. Por isso, a maioria da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou
Apelação de um policial rodoviário federal condenado a três anos de reclusão por disparar sua
arma contra um carro que furou a barreira de fiscalização numa rodovia do Rio Grande do Sul em
2013. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. Leia mais

6. ASSUNTOS DE INTERESSE DA FENEME
6.1 SEMINÁRIO EM LONDRINA DISCUTIRÁ A NECESSÁRIA REFORMA DA POLÍCIA E DA
PERSECUÇÃO CRIMINAL
O Brasil é hoje um dos países mais violentos do mundo. Pesquisa recente coloca o país como o
11º mais inseguro do mundo no Índice de Progresso Social, este novo indicador calculou os níveis
de segurança pessoal em 132 países, e o Brasil ficou com 37,50 pontos, de um total de 100
pontos possíveis. Leia mais.
6.2 SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Sistema Policial Comparado e Justiça Criminal – diálogos em busca de Eficiência,
Desburocratização e Economia Integrando o calendário de eventos comemorativos aos 185 anos
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de sua criação, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo, reunirá personalidades de renome, autoridades e especialistas
em segurança pública e justiça criminal no Seminário Internacional de Segurança Pública. O
objetivo principal do evento é proposição de ações voltadas ao aprimoramento e melhoria da
eficiência dos Órgãos Integrantes do Sistema de Justiça Criminal e de Segurança Pública a partir
da discussão das melhores práticas e da análise comparada da atuação de polícias de
reconhecida excelência de outras nações. PÚBLICO ALVO- Autoridades, Oficiais e Praças das
Polícias Militares Brasileiras, integrantes dos outros Órgãos de Segurança Pública, integrantes de
órgãos do Sistema de Justiça Criminal, Estudiosos e Acadêmicos do tema, formadores de opinião.
DATA: 19 de outubro de 2016 – das 08 às 18h
LOCAL: Auditório da Associação Brasil Soka Gakai - BSGI – Rua Tamandaré, 984 Liberdade, São Paulo/SP
INSCRIÇÕES: As inscrições são limitadas e realizadas por meio do link a seguir:
https://seminariosegurancapublica.typeform.com/to/tK5E6U
6.3 OITO DEPUTADOS VENCEM AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS NESTE DOMINGO
Em outras 14 cidades, entre elas quatro capitais, a disputa em segundo turno, com votação no
próximo dia 30, terá ainda a participação de deputados federais. Leia mais a seguir.
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/517061-OITO-DEPUTADOSVENCEM-AS-ELEICOES-MUNICIPAIS-NESTE-DOMINGO.html
6.4 GABINETE INTEGRADO
IMPORTANTES EM BRASÍLIA

DE

SEGURANÇA

PÚBLICA

REALIZA

AUDIÊNCIAS

MINISTRO DA JUSTIÇA RECEBE REPRESENTANTES DAS CARREIRAS DA SEGURANÇA
PÚBLICA BRASILEIRA E O DEPUTADO SUBTENENTE GONZAGA – 28/09/2016
No dia 28/09/2016, o Deputado Subtenente Gonzaga e o Gabinete Integrado de Segurança
Pública, composto por representantes da quase totalidade das carreiras e profissionais de
segurança pública do Brasil se reuniram com o Ministro da Justiça para tratar de temas
fundamentais para o aperfeiçoamento do modelo de segurança pública brasileiro.
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Pelo Gabinete Integrado participaram representantes das seguintes entidades:
- Conselho Nacional de Comandantes Gerais – CNCG
- Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP
- Federação Nacional das Entidades de Militares do Brasil – FENEME
- Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR
- Associação de Peritos Criminais Federais – APCF
- Associação Brasileira de Criminalística – ABC
- Associação Nacional de Entidades de Praças – ANASPRA
- Federação Nacional dos Policiais Federais – FENAPF
- Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais – FENAPRF
- Associação Nacional das Entidades Representativas dos Militares do Brasil – ANERMB
Foram tratados, dentre outros temas, vários proposições legislativas em tramitação no Congresso
Nacional, de interesse da segurança púbica.
SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Já no dia 29/09/16, o Gabinete Integrado de Segurança Pública foi recebido pelo Secretário
Nacional de Segurança Pública, Sr. Celso Perioli, para tratar da mesma agenda, dentre outros
temas relevantes.

6.3 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, 02 de outubro de 2016.
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.

