De olho na política – 22 a 28/08
Legislativo
Senado
1. 24/08/2012 - Ministro da Justiça participará de debate sobre novo Código
Penal
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, participará de audiência pública no
Senado, no dia 4 de setembro, para debater o projeto do novo Código Penal. O debate
será promovido pela comissão especial de senadores que examina texto elaborado por
juristas. A audiência com o ministro da Justiça será a última das três programadas para
o debate do projeto com autoridades da esfera jurídica. O prazo para que os senadores
apresentem emendas ao projeto do novo Código Penal encerra-se em 4 de setembro, no
mesmo dia da audiência. Conforme as regras do Regimento aplicadas à tramitação de
projetos de códigos, os prazos de trabalho podem ser prorrogados até quatro vezes sobre
o período inicial. (Agência Senado)
Leia mais
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
2. 22/08/2012 - Reajuste a servidores do MP já pode ir a plenário
Está pronto para o Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 1º turno, o
Projeto de Lei (PL) 3.331/12, do procurador-geral de Justiça, que fixa a data-base e o
percentual, relativo a 2012, para revisão anual dos vencimentos dos servidores do
Ministério Público do Estado. (ALMG)
Leia mais
Câmaras de vereadores
3. 24/08/2012 - Câmara de Brumadinho divulga nota de esclarecimento acerca
de arquivamento do pedido de CPI
A Câmara Municipal de Brumadinho divulgou nota da Presidência da Casa para
esclarecer os motivos do arquivamento de um pedido de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito(CPI). Os vereadores Marta Gomes de Deus Boaventura, Lilian Paraguai,
Jayme Wilson de Oliveira e Itamar Franco Caetano, no dia 17 de agosto, protocolaram
requerimento para abertura de CPI com o objetivo de apurar “supostas práticas ilícitas
pelo atual Prefeito Municipal de Brumadinho, com relação a contratos celebrados pela
municipalidade com a Empresa Ether Construtura.”.
(Câmara Municipal de
Brumadinho)
Leia mais

4. 22/08/12 - Câmara de Esmeraldas aprova LDO
A Câmara de vereadores do município de Esmeraldas aprovou a LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIA(LDO), lei que visa dar parâmetros para elaboração do Orçamento
de 2013. Após discutir em audiência pública, a sociedade civil, juntamente com
legislativo e executivo apresentou emendas ao anexo de prioridades para a
administração no próximo ano. (Câmara Municipal de Esmeraldas)
Judiciário
STF
5. 23/08/2012 - Direto do Plenário: revisor vota pela absolvição de João Paulo
Cunha quanto a corrupção e peculato
O ministro Ricardo Lewandowski, revisor da Ação Penal (AP) 470, encerrou a leitura
parcial de seu voto no ponto em que analisa as acusações de corrupção passiva e
peculato relativas às supostas irregularidades em contratos de publicidade da Câmara
dos Deputados. O ministro conclui pela absolvição do ex-presidente da Câmara,
deputado federal João Paulo Cunha. O ministro Lewandowski divergiu, nesse ponto, do
relator, ministro Joaquim Barbosa, que votou pela condenação de João Paulo Cunha
nessas acusações. (STF)
CNJ
6. 24/08/2012 - Conselheiro quer garantir maior eficácia da Lei Maria da
Penha
O Conselheiro Ney Freitas, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), afirmou que, apesar
de o trabalho conjunto entre Judiciário, Executivo e Legislativo no enfrentamento à
violência doméstica e familiar contra a mulher ter representado um marco nos últimos
seis anos, todo o avanço observado ainda não é suficiente para a redução do número de
mulheres agredidas e mortas no Brasil. O desembargador Freitas, presidente a comissão
de Acesso à Justiça e à Cidadania do CNJ e coordenador do trabalho desenvolvido pelo
órgão de acompanhamento da aplicação da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) lembrou,
ainda, que o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking de países com mais altos índices nesse
tipo de crime. (CNJ)
Leia mais
TSE
7. 28/08/2012 - Eleições 2012 contarão com mais de 1,2 mil pontos de
transmissão via satélite
Dados da Coordenadoria de Infraestrutura da Secretaria de Tecnologia da Informação
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que nas eleições municipais de outubro a
Justiça Eleitoral contará com 1.274 pontos de transmissão via satélite. Com a
tecnologia, após o encerramento da votação em cada localidade contemplada, os
respectivos resultados serão transmitidos para a totalização, em segundos, por meio de
satélite. Neste ano, os Estados que contarão com mais pontos de transmissão por meio
de satélite serão o Amazonas, que terá 380 pontos, e o Pará, com 338 pontos. Minas
Gerais contará, este ano, com 16 pontos da tecnologia. (TSE)
Leia mais

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
8. 26/08/2012 - Tempo da propaganda eleitoral no rádio e TV sofre alterações
As tabelas que indicam tempo permitido de propaganda eleitoral em rádio e televisão
para as eleições majoritárias e proporcionais deste ano passaram novamente
por mudanças em Minas. Essas alterações são decorrência de retotalizações feitas pelos
Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) nas eleições para deputado federal, o que obrigou
o Tribunal Superior Eleitoral a recalcular os tempos da propaganda eleitoral. (TREMG)
Leia mais
9. 24/08/2012 - Blitz noturna do TRE apreende cavaletes irregulares
A blitz, primeira realizada durante a noite, seguiu até as 2h da manhã da última sextafeira e resultou na retirada de 159 cavaletes que estavam em situação irregular nas ruas
de várias regiões de Belo Horizonte. Todos os candidatos serão notificados da
apreensão de seus cavaletes, para, caso queiram, retirá-los no Centro de Apoio do TRE.
As constatações feitas serão encaminhadas ao Ministério Público, que pode entrar com
representação contra a propaganda irregular do candidato na Comissão de Propaganda
Eleitoral, área competente para julgamento e sentença. (TRE-MG)
Leia mais
10. 23/08/2012 - Juiz do TRE confirma o indeferimento da candidatura do exvereador de BH
O juiz da Corte Eleitoral mineira Carlos Alberto Simões de Tomaz confirmou na quintafeira o indeferimento da candidatura do ex-vereador Wellington Magalhães (PTN) a
vereador de Belo Horizonte, com base na Lei Complementar 135 (Lei da Ficha Limpa).
O candidato teve o mandato cassado pelo TRE, em abril de 2010, pela prática de abuso
de poder econômico na campanha eleitoral de 2008. (TRE-MG)
Leia mais
11. 23/08/2012 - Liminar retira do ar inserção irregular da Coligação BH Segue
em Frente
O presidente da Comissão de Propaganda Eleitoral na Capital, juiz Luiz Carlos Corrêa,
determinou, no último dia 23, que as emissoras de rádio não mais reproduzam a
inserção de quinze segundos da Coligação BH Segue em Frente que não menciona o
nome do partido de filiação do candidato a prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda,
como exige o artigo 6º da Resolução TSE nº23.370/2011. (TRE-MG)
Leia mais
Para aprofundamento
12. 28/08/2012 - Como contribuir com a reforma do código penal
Você poderá ler mais sobre como participar no blog “Conversando direito” de autoria
do Robson Sávio no link leia mais. Ou diretamente na página do senado.
Leia mais
13. 28/08/2012 – Julgamento do Mensalão – Artigo de Luiz Flávio Gomes
analisa “Jornalismo justiceiro e publicidade opressiva”.

Existem aqueles que apoiam todo tipo de publicidade, inclusive opressiva, contra os
juízes (ministros) do mensalão. Pela minha formação jurídica, não me enquadro nesse
grupo. Penso que a garantia do julgamento imparcial e sereno é muito relevante. Se eu
fosse réu, iria lutar pelo julgamento mais justo possível (fair trial). O jornalismo
justiceiro (comprometido) começou como porta-voz dos desprotegidos, dos
injustiçados; tornou-se depois acusador (caso Watergate, por exemplo) e, por fim,
transformou-se num empresário moral do punitivismo, ou mesmo em competidor da
Justiça oficial, desenvolvendo para isso um sistema de Justiça paralela, que conta com
processo próprio, sanção própria, tempo distinto etc.(Observatório da imprensa)
Leia mais
14. 28/08/2012 - Verdades sobre o horário eleitoral
O início do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) evoca, regularmente, uma
série de comentários críticos, preconceitos e reclamações das mais variadas origens,
inclusive dos concessionários do serviço público de rádio e televisão. Trata-se, portanto,
de uma ocasião propícia para que algumas verdades sejam lembradas. (Observatório da
imprensa)
Leia mais
15. 23/08/2012 - Entidades da sociedade civil sugerem metas de sustentabilidade
para prefeitos
A Rede Nossa São Paulo, a Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis e o
Instituto Ethos lançaram dia 23 a publicação Metas de Sustentabilidade para os
Municípios Brasileiros – Indicadores e Referências. O documento, que será apresentado
a todos os candidatos às prefeituras do país, pretende oferecer metas nas áreas
econômica, social, ambiental, cultural e de governança. Até agora, 550 candidatos de
328 cidades já aderiram, além de cinco diretórios nacionais. A iniciativa faz parte do
Programa Cidades Sustentáveis, iniciativa de uma rede de organizações da sociedade
civil que está aproveitando as eleições municipais de 2012 para colocar a
sustentabilidade na agenda dos partidos políticos e dos candidatos. (Agência Brasil)
Leia mais
16. 23/08/2012 - TRE nega recurso do PT e PSD ainda apoia Lacerda
O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) negou por unanimidade,
nesta quinta-feira, recurso apresentado pelo comitê de campanha do candidato do PT em
Belo Horizonte, Patrus Ananias, contra a decisão que sustentou o apoio do PSD à
aliança para a reeleição do prefeito da capital mineira, Marcio Lacerda (PSB). (Brasil
247)
Leia mais
17. 22/08/2012 - Greve faz Dilma trocar PF por militares na Copa
A presidente Dilma Rousseff decidiu privilegiar o papel das Forças Armadas no
comando da segurança dos grandes eventos que vão ocorrer no Brasil a partir do ano
que vem - Copa das Confederações, Copa do Mundo de Futebol e Olimpíada. A
intervenção ocorreu depois que Dilma formou convicção de que na greve em curso os
policiais federais agiram para atemorizar a sociedade em aeroportos, postos de fronteira
e portos. (IHU)
Leia mais

Já está disponível no blog do Nesp a última análise de conjuntura – Agosto 2012 - da
CNBB. Acesse clicando AQUI.
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