
 
Na semana passada, foi aprovado o “Pacote Anticrime” na Câmara Federal, proposto pelos 

ministros da Justiça, Sergio Moro, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. 

Hoje, quarta (10/12), o Pacote foi aprovado na CCJ do Senado e segue para votação no Plenário. 

A Coalizão Negra por Direitos, que atuou ativamente para conter as propostas, afirmou em nota 

não ter motivos para comemorar, apesar das principais propostas de Moro terem sido retiradas. 

Parlamentares de esquerda foram criticados pela política de “redução de danos”.  

Foi aprovada pela Presidência da Câmara, no dia 4 de dezembro, a criação da Comissão Especial 

para o PL do Escola Sem Partido (PL 7180/2014). E o PL que criminaliza o ato de a mulher acusar 

seu companheiro ilicitamente para obter privilégios em ação de guarda de menores tem chance 

de ser aprovado pela CCJC. Na Comissão da Mulher, a pauta dessa semana é extensa.  

No Senado, o “Pacote Guedes” avança. Semana que vem termina o ano legislativo. 

Câmara Federal 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), estamos atentas ao PL 2077/2015, 

que tipifica a conduta de a mulher imputar fato ilícito a seu companheiro com a finalidade de 

obter privilégio na ação da guarda de menores. A deputada Caroline de Toni (PSL-SC) deu 

parecer favorável e a matéria tem chance de ser aprovada.  

Na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, foi aprovado o PL 147/2019 que institui serviço 

de proteção à maternidade e a primeira infância. De autoria do Deputado Diego Garcia (PODE-

PR). O projeto segue para a CSSF. Há diversos projetos importantes na pauta, mas nenhum que 

seja motivo de alarme por enquanto. O Estatuto do Nascituro, apesar do novo relator, não 

andou. 

Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO), o requerimento 

de audiência pública sobre o tema "Mulheres armadas se defendem melhor" foi aprovado. 

Amanhã, quarta-feira, às 14h, estaremos no lançamento da publicação do Seminário "12 Anos 

da Lei Maria da Penha" realizado em dezembro de 2018. Vai ser na Ala Senador Alexandre 

Costa, Plenário 09. 

Semana passada, várias audiências de temas de nosso interesse foram realizadas. Seguem os 

links: 

Debate sobre o Formulário Nacional de Risco e de Proteção à Vida (FRIDA) - Comissão Mista de 

Combate à Violência Contra a Mulher (CMCVM).  

Liderança política local das mulheres e a representação feminina - Comissão De Defesa Dos 

Direitos Da Mulher (CMULHER) 

Violência Contra a Mulher com Deficiência - Comissão De Defesa Dos Direitos Das Pessoas Com 

Deficiência (CPD). 

http://conaq.org.br/noticias/nota-sobre-a-aprovacao-do-pacote-anticrime-na-camara-federal/
http://conaq.org.br/noticias/nota-sobre-a-aprovacao-do-pacote-anticrime-na-camara-federal/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=606722
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1599111
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1599111
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1599111
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2190620
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2231065
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2231065
https://youtu.be/3-NIjEPagDc
https://youtu.be/u1oegyqhPhs
https://youtu.be/ZuVCXsAVWKE


 
 

Senado Federal 

Semana passada, os senadores se reuniram com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, para 

detalhar as propostas do seu pacote econômico. As propostas deram seus primeiros passos no 

senado, sendo que a PEC Emergencial – de medidas permanentes e emergenciais de controle 

do crescimento das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social da União – teve relatório apresentado propondo aprovação.  

 

  

https://www12.senado.leg.br/tv/programas/noticias-1/2019/11/paulo-guedes-detalha-propostas-do-novo-pacote-economico-a-senadores
https://www12.senado.leg.br/tv/programas/noticias-1/2019/11/paulo-guedes-detalha-propostas-do-novo-pacote-economico-a-senadores
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139702
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139702
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139702

