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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Mesmo com agenda da semana aberta a
parlamentares, Moro sofre revés na Câmara

Arthur Trindade
13 de agosto de 2019

Na semana que passou, a agenda do ministro Sergio Moro foi marcada por encontros com outros ministros,
parlamentares e autoridades. Mas, a despeito do seu esforço de retomar a agenda política, a tramitação do
Pacote "Anticrime" sofreu novo revés

Na semana que passou, a agenda do ministro da Justiça, Sergio Moro, foi marcada por encontros com outros ministros,
parlamentares e autoridades. Mas, a despeito do seu esforço de retomar a agenda política, a tramitação do pacote anticrime não
caminhou. Ao contrário, o pacote sofreu novo revés. Os parlamentares retiraram a proposta de incorporar o instituto do Plea Bargain
na legislação nacional. O presidente Jair Bolsonaro também se pronunciou negativamente dizendo que o ministro Moro deveria dar
um "segurada" no pacote, para que sua tramitação não atrapalhe reformas que considera prioritárias.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pelo Ministério da Justiça

O Secretário Nacional de Segurança Pública, general Guilherme Theophilo, concentrou sua agenda nos assuntos internos. Em
função do novo contingenciamento orçamentário, a SENASP terá que rever parte do seu planejamento, redefinindo quais ações irão
ter prioridade. Obviamente, o contingenciamento diminuirá ainda mais a capacidade do governo federal de induzir ações nos
estados e municípios.

O tempo da mídia não necessariamente coincide como o tempo dos governos. Nesta semana, a mídia tradicional destacou o
lançamento do Atlas da Violência (IPEA/FBSP) e os vazamentos das mensagens de membros da Lava Jato.  As mídias sociais
repercutiram fortemente as falas do Presidente Bolsonaro sobre as circunstâncias da morte do pai de Felipe Santa Cruz, presidente
da OAB.

Ainda repercute a rebelião no presídio de Altamira – PA, onde 58 detentos morreram asfixiados ou decapitados. É importante notar
os efeitos políticos da frequência destas rebeliões. A imprensa tem deixado de cobrar medidas imediatas das autoridades, que não
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se sentem mais pressionadas para responder adequadamente ao problema. Assim, nem o Departamento Penitenciário Nacional,
nem a Secretaria Nacional de Justiça, apresentaram propostas para mitigar o grave problema penitenciário brasileiro.

Arthur Trindade
É membro do conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

O Fonte Segura monitora semanalmente, de segunda-feira à 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.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados divulgados pelo Ministério da Justiça
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