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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Bolsonaro assina acordo de cooperação internacional
para policiamento em áreas de fronteira

Câmara dos Deputados cria comissão de juristas para propor lei sobre o uso de dados pessoais pelas forças
de segurança. SENASP tem audiência sobre parceria CNJ, FBSP e PNUD

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro participou da IV Cúpula do Mercosul e Estados Associados em Bento Gonçalves
(RS), onde foi assinado um acordo de cooperação policial para a área de fronteira. O presidente também participou da abertura do
fórum “O Controle no Combate à Corrupção”, organizado pela Controladoria Geral da União. Além do presidente da República,
participaram do evento o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, o procurador-geral da República, Augusto
Aras, o presidente do Tribunal de Contas da União e outros ministros de Estado.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pela Presidência da República

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, continuou intensificando sua agenda política. Ele participou da audiência
pública para instruir o PLS 166/2018, que altera o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após a condenação em
segunda instância. Além disso, o ministro se reuniu com as bancadas federais dos partidos Podemos e Democratas.
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Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pelo Ministério da Justiça.

O secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo participou da abertura do Curso de Assessoria Parlamentar para
oficiais e praças das Polícias Militares dos Estados da Federação. O curso, que terá duração de uma semana, é resultado de uma
parceria entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Frente Parlamentar de Segurança Pública da Câmara dos
Deputados.

Theophilo também participou da inauguração da nova Sede da Escola Superior de Guerra em Brasília. De acordo com o Almirante
Alípio, comandante da ESG, o campus Brasília oferecerá três novos cursos: Curso de Extensão do Estado-Maior Conjunto Curso de
Extensão em Segurança Pública e Defesa Nacional, em parceria com Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal, e Curso de
Extensão em Logística e Mobilização. Além disso, na quarta, dia 4, General Theophilo teve audiência com o Diretor do
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, Juiz Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi; com o
Diretor-Presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima; e com a Coordenadora de Área do PNUD
Brasil, Moema Dutra Freire, sobre o início do Projeto do CNJ/PNUD/FBSP "Diálogos entre Policiais e Judiciário".

Legislativo

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ), criou uma comissão formada por juristas para elaborar
um anteprojeto de lei sobre o tratamento de dados pessoais nos casos de defesa nacional, segurança pública e atividades de
investigação criminal.

A comissão é resultado de um acordo entre a Câmara e o Superior Tribunal de Justiça (STJ). As negociações para a sua criação
foram lideradas pelo deputado Orlando Silva (PCdoB/SP), relator do projeto de lei que deu origem à Lei Geral de Proteção de Dados
– LGPD (Lei nº 13.709/2018). A LGPD, sancionada no ano passado, determina que o tratamento de dados pessoais para fins de
segurança pública, defesa nacional e investigações criminais será regulado por uma lei específica e esta é a norma que será
proposta pelos juristas (A LGPD entra em vigor em agosto de 2020).

A comissão, formada por 15 membros, será presidida pelo ministro do STJ Nefi Cordeiro e a vice-presidência ficará com o ministro
Antonio Saldanha Palheiro, também do STJ. A relatora será a professora Laura Schertel, do Instituto de Direito Público (IDP) e o
criminalista Pedro Ivo Velloso será o secretário da comissão.

Também fará parte do colegiado o professor Danilo Doneda, que foi indicado para ocupar a vaga da Câmara no Conselho Nacional
de Proteção de Dados (CNPD). Os outros juristas que participarão da comissão são: Davi Tangerino, Eduardo Queiroz, Heloisa
Estellita, Humberto Barrionuevo Fabretti, Ingo Sarlet, Jacqueline Abreu, Jorge Octávio Lavocat Galvão, Juliana Abrusio, Tércio
Sampaio Ferraz Júnior e Vladimir Aras. A comissão de juristas já iniciou os seus trabalhos e deve apresentar a sua proposta de
anteprojeto em 2020.
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O Fonte Segura monitora semanalmente, de segunda-feira a domingo, as seguintes agendas:

Presidente da República;

Vice-presidente da República;

Ministro da Casa Civil;

Ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Ministro da Secretaria de Governo;

Ministro da Justiça e Segurança Pública;

Secretário Nacional da Segurança Pública;

Secretário Nacional da Justiça;

Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional;

Presidente do Supremo Tribunal Federal;

Procuradora-Geral da República;

Presidente da Câmara dos Deputados;

Presidente do Senado Federal.
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