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DESTAQUES 

 

Alexandre de Moraes determina ao Telegram bloqueio de perfis e grupos radicais 

Poder Judiciário | 11/01/2023 – 11h36min 

 

O ministro Alexandre de Moraes acatou pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e 

determinou ao aplicativo de mensagens Telegram que bloqueie a conta de todos os usuários, 

assim como dos grupos, que organizam atos terroristas e antidemocráticos em Brasília, além 

solicitar acesso aos dados cadastrais dos perfis identificados pela AGU, com a integral 

preservação do conteúdo produzidos por eles. A AGU forneceu no pedido lista dos perfis e dos 

grupos utilizados pelos bolsonaristas. No caso de descumprimento da decisão, Moraes 

estipulou multa diária de R$ 100 mil. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Psol pedirá ao STF bloqueio das redes sociais de Bolsonaro 

Poder Legislativo | 11/01/2023 – 13h35min 

 

A líder do Psol na Câmara, deputada Sâmia Bonfim (SP), afirmou na quarta-feira (11) 

que solicitará ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a 

suspensão das redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por causa da publicação de 

um vídeo, depois apagado, que contesta o resultado das eleições. Bolsonaro publicou em suas 

redes sociais na noite de terça-feira (10) um vídeo com a legenda “Lula não foi eleito pelo povo, 

ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE”, o Tribunal Superior Eleitoral. No vídeo, o procurador 

Felipe Gimenez, do Mato Grosso do Sul, repete informações falsas que questionam a vitória do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, sem provas, diz que o voto eletrônico não é 

confiável. O discurso mentiroso sobre irregularidades na apuração dos votos é utilizado por 

bolsonaristas inconformados com o resultado da eleição, embora o Exército, Tribunal de 

Contas da União (TCU) e organismos internacionais não tenham encontrado o menor indício 

de fraude. PP e Republicanos, que fizeram parte da coligação de Bolsonaro, defenderam que 

não houve fraude. No domingo (8), bolsonaristas radicais invadiram e depredaram os prédios 

do Congresso Nacional, do STF e do Palácio do Planalto pedindo intervenção militar contra o 

presidente Lula. Bolsonaro condenou a violência, mas, ao divulgar o vídeo na terça-feira, 

estimulou os golpistas. A publicação foi apagada por ele cerca de duas horas depois. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Evento global de inovação é tema de audiência entre ministra Luciana Santos e vice-

governador do RS 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 14h50min 

 

A realização da segunda edição do South Summit Brazil, um dos maiores eventos de 



 
 
 
inovação do mundo, foi pauta de audiência entre a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

Luciana Santos, e o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, na quarta-feira (11). 

O evento, que será realizado em Porto Alegre (RS) nos dias 29, 30 e 31 de março, promoverá 

um encontro global entre startups, empresas e investidores. No encontro, a ministra Luciana 

Santos foi convidada para ser palestrante nesta segunda edição do South Summit Brasil. A 

ministra se comprometeu a colaborar e ressaltou que esse tipo de evento possibilita uma troca 

de experiência mundial entre os atores do sistema de inovação e estimula o surgimento de 

startups, que podem transformar a vida das pessoas em diversas áreas. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério da Educação apresentará ao presidente Lula nos próximos dias ações para 

conectar escolas 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 22h42min 

 

Em coletiva na tarde da terça-feira, 10, o ministro da Educação Camilo Santana disse 

que a conectividade das escolas será uma das três principais agendas da pasta para os 

próximos meses. Segundo Santana, o ministério está preparando um plano para ser 

apresentado ao presidente Lula, ainda nos próximos dias. "Nós estamos preparando dentro 

dos próximos meses um plano que preveja ao final dos quatro todas as escolas conectadas. E 

isso envolve também conectar alunos e professores", disse Santana na coletiva. Destaque-se 

que o MEC tem programas de educação conectada, como o PIEC, e participa de projetos como 

o Internet Brasil, que contrata chips de operadoras de telecom (no caso, MVNOs) para 

conectar alunos e professores. O MEC tem também participação no GAPE, grupo coordenado 

pela Anatel que implementa projetos de educação com verbas do edital de 5G. Fonte: Teletime 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel já analisa liberar 3,5 GHz para 5G nas cidades de até 200 mil habitantes 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 17h04min 

 

Na virada do ano, todas as cidades acima de 500 mil habitantes já tiveram a faixa de 

3,5 GHz liberada para a operação no 5G, conforme previu a Anatel. Agora, o Grupo de 

Acompanhamento de Interferências na faixa (Gaispi) vai começar a trabalhar em cidades 

menores, e novamente utilizando a abordagem de regiões no entorno, ou "clusters", termo 

utilizado para designar a área metropolitana para além do limite das cidades.  Os clusters das 

cidades acima de 500 mil habitantes já serão avaliados em conjunto com a próxima etapa 

prevista no edital: a liberação do espectro para municípios de até 200 mil habitantes. Segundo 

confirmou ao TELETIME o conselheiro da Anatel e presidente do Gaispi, Moisés Moreira, estas 

serão as próximas metas. "As de 200 mil vamos limpar e também fazer por clusters", declarou.  

Conforme previsto no edital do 5G, as operadoras ainda têm até 31 de julho de 2025 para 

implantar o 5G nas cidades de até 500 mil habitantes, com densidade mínima de uma antena 

para cada 10 mil habitantes. Nos municípios de até 200 mil habitantes, o prazo é um ano 

depois, 31 de julho de 2026. Fonte: Teletime  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Tebet anuncia equipe de secretários, com Sérgio Firpo e Gustavo Guimarães 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 14h41min 

 

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciou na quarta (11) cinco 

secretários que vão compor sua equipe. Sérgio Firpo será secretário de Monitoramento e 



 
 
 
Avaliação para o Aperfeiçoamento de Políticas Públicas. Economista e professor do Insper, é 

mestre em economia pela PUC do Rio de Janeiro. Gustavo Guimarães será secretário-

executivo da pasta. Ele é economista, foi servidor do Banco Central e do Banco do Brasil, e 

também foi secretário parlamentar do Senado. Leany Lemos será secretária de Planejamento. 

Ela foi secretária do Planejamento, Orçamento e Gestão nos governos de Rodrigo Rollemberg 

e Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Paulo Bijos será secretário de Orçamento Federal. Ele 

é consultor de orçamento do Senado e trabalhou na SOF no passado. Também foi auditor do 

Tribunal de Contas da União e conselheiro-substituto no Tribunal de Contas de São Paulo. 

Renata Amaral será secretária de Assuntos Econômicos, Desenvolvimento, Financiamento 

Externo e Integração Nacional. Professora de comércio internacional, é doutora em Direito pela 

UFSC e PhD na Holanda. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

AGU cria grupo para acompanhar investigações de atos extremistas 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 13h35min 

 

A AGU (Advocacia-Geral da União) criou na quarta-feira (11) o GEDD (Grupo Especial 

de Defesa da Democracia) encarregado de acompanhar as investigações dos atos extremistas 

de 8 de Janeiro. A portaria foi assinada pelo Advogado-Geral da União, Jorge Rodrigo Araújo 

Messias, que coordenará a comissão do órgão. Eis a íntegra da portaria. O grupo terá 

autonomia para pedir quebras de sigilos de bancários, telefônicos e fiscais e adotar outras 

medidas cautelares contra extremistas. Além disso, poderá participar de processos criminais 

que envolvam invasões às sedes dos Três Poderes. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ao menos 4 Estados criam gabinetes de crise para acompanhar eventuais manifestações 

bolsonaristas 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 13h30min 

 

À luz dos atos de vandalismo ocorridos em Brasília no último domingo, 8, ao menos 4 

Estados criaram gabinetes de crise. São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina 

colocaram em alerta suas forças de segurança em preparação a eventuais riscos de distúrbios. 

Novas manifestações a favor de um golpe militar para retirar do poder o presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, democraticamente eleito, estão marcadas para quarta-feira, 11. Na quarta-feira, 

dia 11, a Secretaria de Segurança Pública afirmou “que os setores que têm responsabilidade 

de empreender esforços de controle de distúrbios já estão empennhados desde o dia 8 de 

janeiro e assim continuam”. Há uma previsão de manifestação na Avenida Paulista a partir das 

18h. Nem a Secretaria de Segurança Pública, nem a Prefeitura de SP, informaram se haviam 

recebido pedidos de interdição da via para veículos. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo Lula escolhe ex-comandante da PM de SP para chefiar Força Nacional 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 11h11min 

 

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o ex-comandante-geral da Polícia 

Militar de São Paulo Fernando Alencar Medeiros como novo diretor da Força Nacional de 

Segurança Pública. A nomeação foi publicada na segunda-feira (9) no Diário Oficial da União. 

À frente da Força Nacional, seu primeiro desafio será encerrar a crise gerada pelas invasões 

golpistas aos prédios dos Três Poderes em Brasília. Na terça (10), Flávio Dino, ministro da 

Justiça, autorizou a mobilização de 611 policiais militares de oito estados para a Força 

Nacional. Medeiros tem atuado como superintendente do serviço funerário de São Paulo desde 



 
 
 
maio de 2022. Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ao Supremo, PGR pede que governadores reforcem esquema de segurança na quarta-

feira (11) 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 10h43min 

 

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Procuradoria-Geral da 

República (PGR) pediu para que governadores, secretários de segurança pública e 

comandantes-gerais das Polícias Militares dos Estados sejam notificados para que reforcem a 

segurança nas capitais e principais cidades na quarta-feira (11). Segundo o órgão, a medida é 

necessária porque uma mensagem convocando para novos atos antidemocráticos na quarta-

feira (11) tem circulado nas redes sociais e aplicativos de conversa nos últimos dias. A 

convocação acendeu o alerta de outros órgãos, como a Advocacia-Geral da União (AGU), que 

também encaminhou um pedido sobre o tema ao Supremo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Rita Serrano toma posse na presidência da Caixa na quinta-feira, às 18h 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 10h55min 

 

Rita Serrano, indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da 

Caixa Econômica Federal, tomará posse na quinta-feira (12), às 18h, em Brasília. O evento 

ocorrerá no Teatro da Caixa Cultural. De acordo com a Caixa, o ministro da Fazenda, 

Fernando Haddad, estará presente. Decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da 

União desta segunda-feira (9), assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, oficializou a 

indicação de Rita Serrano para a presidência da Caixa. O decreto também exonera a 

economista Daniella Marques do comando do banco público. Lula também indicou Tarciana 

Medeiros para a presidência do Banco do Brasil, mas sua indicação ainda não foi formalizada. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Pressões inflacionárias devem persistir e são vistas como principal ameaça global em 

2025, indica WEF 

Mercado | 11/01/2023 – 14h50min 

 

Uma pesquisa anual realizada pelo Fórum Econômico Mundial (WEF, pela sigla em 

inglês) mostra que formuladores de políticas, líderes da indústria e especialistas em risco 

esperam que a alta inflação e a pressão sobre os preços de energia e alimentos persistam e 

representem, no ano de 2025, o mais sério de uma lista crescente de riscos para a estabilidade 

global, informou na quarta-feira (11) o diário “The Wall Street Journal”. A sondagem com mais 

de 1.200 especialistas e líderes, divulgada antes da reunião anual do WEF em Davos na 

próxima semana, apresenta uma imagem de novos riscos combinados com o ressurgimento de 

ameaças mais antigas com as quais muitos formuladores de políticas e líderes empresariais 

não estão familiarizados. Esses riscos mais antigos incluem inflação, crises de custo de vida, 

guerras comerciais, agitação social, saídas de capital de mercados emergentes, confronto 

geopolítico e o espectro de uma guerra nuclear. As ameaças mais recentes incluem níveis 

insustentáveis de dívida, baixo crescimento, baixo investimento e desglobalização que estão 

atrasando o desenvolvimento humano após anos de progresso, disse o relatório. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

Salário mínimo de R$ 1.320 teria custo de R$ 7,2 bi a mais, diz Leal de Barros 

Mercado | 11/01/2023 – 12h35min 

 

O reajuste do salário mínimo para R$ 1.320, previsto no orçamento, custaria R$ 7,2 

bilhões para o governo federal ao longo de 2023, na comparação com o piso de R$ 1.302 

estabelecido na quarta-feira (11) pela União. O cálculo é de Gabriel Leal de Barros, 

economista-chefe e sócio da Ryo Asset. Isso porque muitos benefícios, como o piso da 

Previdência, são indexados ao valor do salário mínimo. Assim, cada R$ 1 de reajuste do 

mínimo impacta os cofres da União em R$ 400 milhões. Conforme publicou o Valor, os 

ministérios da área econômica e do Trabalho estão discutindo a possibilidade de reajustar o 

salário para R$ 1.320 neste ano, mas “a decisão final compete à Presidência da República”, 

segundo o Ministério da Fazenda. Por sua vez, na comparação com o mínimo de R$ 1.212 em 

vigor no ano passado, o salário de R$ 1.302 aumenta as despesas do governo federal em R$ 

36 bilhões, segundo Leal de Barros. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente do BC atribui estouro da meta da inflação a preço do petróleo e retomada da 

economia 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 18h20min 

 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, publicou na terça-feira (10) 

carta aberta encaminhada ao ministro da Fazenda e presidente do Conselho Monetário 

Nacional (CMN), Fernando Haddad, na qual explica os fatores que levaram a inflação a 

terminar o ano de 2022 em 5,79%. Ele atribui o estouro da meta da inflação a cinco fatores 

(veja abaixo os detalhes), entre eles, a elevação do preço do barril de petróleo e a retomada da 

economia. O estouro aconteceu mesmo com a Selic, a taxa básica de juros da economia, no 

maior patamar desde o fim de 2016. O percentual ficou acima do centro da meta de inflação e 

acima do teto da meta, ambos definidos pelo CMN. Para 2022, a meta de inflação era de 3,5%, 

com teto (limite máximo permitido) de 5%. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Moraes manda impedir ocupação e bloqueio de vias e prédios públicos no país 

Poder Judiciário | 11/01/2023 – 11h34min 

 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um 

pedido apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU) e determinou a adoção de medidas 

para evitar que grupos extremistas realizem novas manifestações na quarta-feira (11). No 

domingo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e destruíram as sedes 

dos Três Poderes, em Brasília. No pedido, a AGU anexou um panfleto que circula em grupos 

bolsonaristas, especialmente no Telegram, convocando para uma "megamanifestação nacional 

pela retomada do Poder" em todas as capitais. Moraes, então, determinou que as autoridades 

competentes devem adotar "as providências necessárias para impedir quaisquer tentativas de 

ocupação ou bloqueio de vias públicas ou rodovias, bem como de espaços e prédios públicos 

em todo o território nacional". Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Supremo forma maioria para manter governador do DF afastado 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 10h58min 

 



 
 
 

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou na quarta-feira (11) maioria para manter 

decisões do ministro Alexandre de Moraes tomadas em decorrência do vandalismo promovido 

por bolsonaristas radicais em Brasília, entre elas o afastamento de Ibaneis Rocha do cargo de 

governador do Distrito Federal por 90 dias. Também foi formada maioria para manter a 

determinação de prisão preventiva do ex-secretário de Segurança do DF Anderson Torres e do 

ex-comandante da PM do DF Fábio Augusto Vieira. O Supremo começou a julgar as decisões 

na quarta-feira (11), no plenário virtual. Além do próprio Moraes, votaram a favor das medidas 

os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso. 

Também estão sob análise do plenário medidas de investigação tomadas horas depois dos 

atos de violência de bolsonaristas radicais na Praça dos Três Poderes. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Proposta de economistas da transição substitui teto de gastos por meta 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 11h 

 

Substituir o teto de gastos por uma meta de despesas, separando as obrigações 

correntes de curto prazo (que sustentam o custeio da máquina pública) do gasto com 

investimentos de longo prazo. Esse é um dos pilares do novo arcabouço fiscal proposto pelo 

grupo de economistas da transição, que reuniu André Lara Resende, Guilherme Mello, Nelson 

Barbosa e Persio Arida. Dos quatro, estão no governo hoje Mello (secretário de política 

econômica) e Barbosa (diretor do BNDES). O quarteto entende que o conceito de meta para 

gastos poderia transportar para a política fiscal princípios que foram bem-sucedidos com o uso 

do sistema de metas de inflação na política monetária, como previsibilidade e senso de 

compromisso. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério do Planejamento fixa R$ 1,3 bilhão para MCom pagar gastos ainda de 2022 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 22h32min 

 

A ministra do Planejamento e Orçamento (MPO), Simone Tebet, publicou na terça-

feira, 10, portaria onde fixa os limites para movimentação e empenho no exercício de 2022 do 

Ministério das Comunicações (MCom) e da Anatel. Isso é o chamado "restos a pagar". O MPO 

fixou ao Ministério das Comunicações o valor de R$ 1,3 bilhão para ainda poderem ser 

empenhados em 2023, mas relativos a pagamentos de 2022. Já para a Anatel, o órgão fixou o 

limite de R$ 191 mil. Para os programas de conectividade, o MCom tem os contratos firmados 

com a Telebras e o projeto de conexão de escolas com a RNP, que fazem parte do Wi-Fi 

Brasil, além do Programa Internet Brasil, também operacionalizado pela Rede Nacional de 

Pesquisa. Fonte: Teletime  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Lula veta manifestação política de policiais 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 15h32min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou trecho do projeto que libera 

manifestação política por parte de policiais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União 

de quarta-feira (11). Para o petista, a proposta “contraria o interesse público”, já que a 

“Constituição prevê como integrantes da segurança pública, dentre outros, as polícias militares 



 
 
 
e os corpos de bombeiros militares […] e estão constitucionalmente subordinados aos 

princípios da hierarquia e da disciplina”. A decisão também vale para policiais federais. Lula 

justificou, ainda, que o texto “apresenta conteúdo impreciso”, uma vez que pode levar a 

“múltiplas interpretações ou contradições, e promover insegurança jurídica”. Durante os atos de 

8 de Janeiro em Brasília, a polícia manteve uma relação “amigável” com aqueles que 

chegavam na Esplanada dos Ministérios. Um policial militar do Distrito Federal foi visto tirando 

fotos com um celular enquanto extremistas invadiam a Praça dos Três Poderes. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ex-ministros de Bolsonaro condenam ataques e falam em ‘oposição pacífica’ 

Mercado | 11/01/2023 – 14h54min 

 

Após os ataques de radicais aos prédios dos Três Poderes no último domingo, 8, em 

Brasília, alguns dos ex-ministros de Jair Bolsonaro (PL) foram às redes sociais para condenar 

as invasões e tentar desassociar o episódio do governo que deixou o poder. Eles mencionaram 

o direito às manifestações pacíficas e defenderam uma “oposição democrática” ao novo 

governo, mas destacaram não apoiar atos violentos e depredações. Dos ex-ministros militares 

de Bolsonaro, o general e deputado federal eleito Eduardo Pazuello (PL-RJ) foi o único a se 

manifestar. Ele escreveu no Twitter meia hora após a publicação do ex-presidente na mesma 

rede social, na noite do domingo, 8. Pazuello classificou os ataques como “fatos tristes” e usou 

alguns dos mesmos termos de Bolsonaro ao defender a atuação “dentro das quatro linhas” da 

Constituição. Assim como Pazuello, a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e 

senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) se posicionou sobre os ataques após a 

manifestação de Jair Bolsonaro e falou em “oposição pacífica”. “Nossa discordância com a 

esquerda é no campo das ideias”, disse. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula reage a Bolsonaro e diz que não reconhecer resultado de urnas é coisa “de gente 

aloprada” 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 14h32min 

 

Em reunião com parlamentares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a 

criticar na quarta-feira (11) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por não reconhecer a derrota 

nas eleições presidenciais no ano passado. O novo desabafo ocorre um dia após o ex-chefe do 

Poder Executivo ter afirmado que o petista não foi eleito, mas escolhido por órgãos do Poder 

Judiciário, como Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

“Lamentavelmente o presidente que deixou o poder não quer reconhecer a derrota. Ainda hoje, 

eu vi declarações dele não reconhecendo a derrota. Eu só posso considerar um grupo de 

aloprados, de gente com pouco senso de ridículo”, disse Lula. Em sua fala, o petista também 

alfinetou o PL, partido do ex-presidente, que questionou a segurança das urnas eletrônicas 

sem apresentar provas. “Já entraram na Justiça e a Justiça disse qual foi o resultado eleitoral e 

já indeferiu o processo deles e ainda condenou o partido que entrou com o questionamento a 

pagar uma multa grandiosa do fundo partidário”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula sanciona lei que aumenta salário de ministros do STF 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 14h09min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o aumento salarial dos ministros 

do STF (Supremo Tribunal Federal), que vão receber R$ 46.366,19 por mês ao chegar ao teto 

de pagamento em 2025. Outras categorias também receberão acréscimo. A decisão foi 



 
 
 
publicada no DOU (Diário Oficial da União) de 2ª feira (10.jan.2023). Eis a íntegra. O salário 

dos magistrados do STF, hoje em R$ 39.293,32, passará por reajuste de 18% escalonado em 

3 anos (2023, 2024 e 2035), sendo o 1º ainda em 2023. a partir de 1°.abr.2023: R$ 41.650,92; 

a partir de 1°.fev.2024: R$ 44.008,52; a partir de 1º.fev.2025: R$ 46.366,19. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Indicação para o Iphan sem negociação com cúpula do partido irrita PV 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 13h37min 

 

Apesar de o ex-deputado distrital Leandro Grass (PV), que concorreu ao governo do 

DF pela federação que incluiu o PT e o PC do B, ter sido indicado para comandar o Iphan, 

parlamentares do seu partido não gostaram. Eles dizem não se sentiram contemplados e 

afirmam que souberam da escolha pela imprensa. “Foi um erro, só serviu para acirrar a relação 

ainda mais. Respeito o Leandro, mas o debate deve ser institucional entre as legendas, e não 

uma decisão isolada”, disse Aliel Machado (PV-PR). Machado ainda terá nova reunião com o 

líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), na próxima quinta. O PV e o 

Solidariedade se ressentem por não terem sido até agora contemplados com espaço no 

governo, apesar de integrarem a aliança de Lula. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo reforça segurança e fecha Esplanada contra atos bolsonaristas; Moraes impõe 

prisão e multa 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 13h32min 

 

O interventor da segurança do Distrito Federal nomeado pelo governo Lula (PT) 

determinou reforço da segurança e decidiu fechar a parte principal da Esplanada dos 

Ministérios na quarta-feira (11) devido à ameaça de novas manifestações bolsonarista três dias 

depois dos atos violentos em Brasília, que tiveram invasão dos prédios do Palácio do Planalto, 

do STF e do Congresso. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal 

Federal, determinou que as autoridades públicas do país impeçam quaisquer tentativas de 

ocupação ou bloqueio de vias públicas, rodovias, espaços e prédios públicos por manifestantes 

golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ordem, que prevê prisão e multa, 

foi dada em resposta a um pedido da AGU (Advocacia-Geral da União), que alertou o ministro 

a respeito da chamada "Mega manifestação nacional - pela retomada do poder", convocada por 

bolsonaristas após os ataques às sedes dos Três Poderes. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após atos golpistas, Bolsonaro compartilha e depois apaga vídeo com falas sobre 

eleições 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 13h31min 

 

O ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou em sua conta oficial no Facebook, na 

noite de terça-feira (10), um vídeo que questiona a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva no pleito do ano passado e faz ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo 

Tribunal Federal (STF). A postagem que desacredita do sistema eleitoral brasileiro acontece 

dois dias depois dos atos golpistas em Brasília, quando bolsonaristas radicais invadiram e 

depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do próprio STF. A 

mensagem ficou disponível no perfil dele por cerca de duas horas, mas acabou excluída já 

depois da repercussão sobre o post. O conteúdo compartilhado trazia uma entrevista em que o 

procurador bolsonarista do Mato Grosso do Sul Felipe Gimenez afirma que Lula foi "escolhido 

pelo serviço eleitoral e pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior 



 
 
 
Eleitoral”. O vídeo era acompanhado de uma legenda onde se lia: "Lula não foi eleito pelo 

povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE". Desde os ataques aos três Poderes no último 

domingo, Bolsonaro vem sendo acusado de insuflar os radicais contra as instituições. O 

Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União chegou a pedir que o ex-

presidente tivesse os bens bloqueados por conta do episódio. Já o senador Renan Calheiros 

solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que Bolsonaro seja extraditado dos 

Estados Unidos, para onde viajou dois dias antes do fim do mandato para não ter de passar a 

faixa presidencial para Lula. Na noite de terça-feira (10), após dar entrada em um hospital na 

Flórida com dores abdominais, Bolsonaro voltou para a mansão do ex-lutador José Aldo onde 

vem se hospedando. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula diz que qualquer gesto que contrarie a democracia será punido 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 13h16min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na quarta-feira (11) que “todo 

mundo será punido”, referindo-se aos bolsonaristas radicais que invadiram e depredaram 

prédios dos três Poderes no domingo, bem como aqueles que promovam novos atos que 

atentem contra o regime democrático. “Qualquer gesto que contrarie a democracia será punido 

dentro do que a lei permite punir. Todo mundo terá direito de se defender, a provar inocência, 

mas todo mundo [que for culpado] será punido”, afirmou, após receber de líderes da Câmara e 

do Senado o decreto aprovado que autoriza o governo federal a intervir na segurança pública 

do Distrito Federal. Lula lembrou a queda de três torres de transmissão de energia derrubadas 

no Paraná e em Rondônia entre a noite de domingo, 8, e a madrugada de segunda, 9, o que 

classificou como “ato de criminoso, ato de bandido”. Ele avaliou ainda que o decreto aprovado 

pelo Congresso Nacional é uma chancela para que o governo atue duramente contra os 

golpistas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Dino enviará ao Congresso proposta para fortalecer atuação dos poderes 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 12h54min 

 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou na quarta-feira (11) 

que vai ouvir especialistas e fazer consulta pública sobre propostas legislativas para fortalecer 

a atuação institucional dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Segundo Dino, a 

iniciativa é uma reação aos atos terroristas que ocorreram no último domingo (8) em Brasília. 

“Diante do crescimento de atos terroristas no Brasil, inclusive atingindo o Distrito Federal, o 

Ministério da Justiça vai ouvir especialistas e fazer consulta pública sobre propostas legislativas 

que fortaleçam a atuação institucional dos Três Poderes”, tuitou o ministro. Ele disse ainda que 

o pacote com as propostas legislativas será encaminhado aos presidentes da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no início da 

legislatura, em 1º de fevereiro de 2023. “O pacote de propostas legislativas pela Democracia 

será apresentado aos presidentes do Senado e da Câmara no início da legislatura, como 

contribuição ao debate parlamentar sobre eventuais mudanças em leis”, afirmou. Fonte: Agência 

Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Câmara e Senado fazem entrega simbólica a Lula de decreto de intervenção na 

segurança do DF 

Poder Legislativo | 11/01/2023 – 12h52min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o 1º vice-presidente do 



 
 
 
Senado, Veneziano Vital do Rego, acompanhados de líderes partidários das duas Casas, 

participaram de ato no Palácio do Planalto para a entrega simbólica ao presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, do decreto de intervenção na área da segurança pública 

no Distrito Federal, aprovado pelo Parlamento. O decreto editado no domingo por Lula, após os 

atos de vandalismo cometidos por radicais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, 

precisava ser chancelado pelas duas Casas do Legislativo. A Câmara votou o texto no dia 

seguinte aos atos, e o Senado, na terça-feira (10). Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro da Defesa desmente rumores de renúncia 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 11h46min 

 

O ministro da Defesa, José Múcio, desmentiu informações de que teria renunciado ao 

cargo. Em nota divulgada quarta-feira (11) pelo ministério, Múcio disse que a informação que 

circulou nas redes sociais é falsa. “O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, informa 

que não pediu renúncia do cargo. É completamente falsa a informação que circula nas redes 

sociais", diz a nota. Na noite de terça-feira (10), circulou nas redes sociais informação de que 

Múcio entregaria ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sua carta de renúncia. O motivo seria 

a repercussão sobre a atuação da pasta na desmobilização do acampamento dos extremistas 

em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, e também no enfrentamento dos atos 

terroristas do último domingo. Além de desmentir a renúncia, o ministro conclamou a sociedade 

a ajudar Lula a governar o país. “É hora de as pessoas responsáveis se juntarem para ajudar o 

presidente Lula a governar", declarou. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Núcleo central de Bolsonaro vê racha ampliar no entorno do ex-presidente 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 04h 

 

Os atos criminosos de domingo (8) levados a cabo por radicais na Esplanada dos 

Ministérios ampliaram o racha no núcleo central de Jair Bolsonaro (PL), segundo relatos de 

diferentes interlocutores próximos do ex-presidente à CNN. A cisão vinha se intensificando 

desde a derrota nas eleições. O ex-presidente se encontra nos Estados Unidos com os 

assessores nomeados por ele, que, pela legislação, todo ex-presidente tem direito. Bolsonaro 

está ainda com um de seus filhos, o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ). O deputado federal 

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está em Brasília e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro 

(Republicanos) se encontraria em Atlanta, nos Estados Unidos, em razão, segundo 

interlocutores, de divergências com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Essas fontes 

apontaram à CNN que os assessores mais próximos a Bolsonaro integram uma linha política 

mais radical e que o estimulam a tomar decisões mais radicais. Outros aliados, de uma linha 

mais moderada, têm aconselhado o ex-presidente a retornar o quanto antes ao Brasil para 

liderar a oposição e enfrentar juridicamente seus processos. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CPI dos atos antidemocráticos só poderá ser instalada a partir de fevereiro 

Poder Legislativo | 10/01/2023 – 17h56min 

 

A instalação da CPI para investigar os atos antidemocráticos contra os Três Poderes 

realizados no domingo (8) deve mesmo ficar para fevereiro, após a volta do recesso 

parlamentar. A decisão foi comunicada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em 

entrevista coletiva após a sessão deliberativa extraordinária da terça-feira (10). As ações, 

facilitadas por falhas e omissões, culminaram na invasão e na depredação dos prédios onde 



 
 
 
funcionam o Congresso Nacional, a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal 

(STF). Vidraças foram pichadas e quebradas; móveis e obras de arte acabaram seriamente 

atingidos ou completamente destruídos. Registrou-se até mesmo o sumiço de estatuetas, 

armas de fogo e equipamentos fotográficos. Só no Senado, a estimativa inicial de prejuízos é 

de R$ 4 milhões. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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SAÚDE 

 

Rebrats alcança 101 núcleos de avaliação de tecnologias para contribuir com o SUS 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 10h41min 

 

A Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats) alcançou o marco 

de 101 Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) espalhados pelo Brasil, com 

representação nas cinco regiões do País. Dados levantados pela pesquisa “Diagnóstico da 

Rede: Levantamento de subsídios e planejamento 2023" antes do III Congresso Rebrats, com 

o intuito de subsidiar o planejamento, identificou que um dos principais tipos de estudos 

desenvolvidos pelos NATS é o parecer técnico-científico, representando 67% da produção, 

seguido pelas revisões rápidas, com 62%. Para que ocorra o planejamento de ações para a 

Rebrats e a divisão das demandas de estudos e análises, é considerado o nível de 

desenvolvimento técnico dos NATS. Nesse contexto, é de extrema importância que eles 

respondam aos questionários enviados pela Secretaria Executiva da Rede, de forma que haja 

a devida categorização. De acordo com a coordenadora geral de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde, Luciene Bonan, "ainda nas próximas semanas, iniciaremos contato com todos os NATS 

para o processo de recadastramento e atualização dos dados dos núcleos e seus membros”. 
Fonte: ASCOM MS 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Reajuste de ICMS em 12 estados impacta telecomunicações 

Poder Executivo | 10/01/2023 

 

A entrada em vigor ano passado da Lei 194/22 forçou os estados a baixarem o Imposto 

Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre telecomunicações. A regra 

obrigou cada unidade da federação a cobrar o mínimo para o serviço, considerado essencial, 

ao lado de energia e combustíveis. Ao longo de dezembro, no entanto, as Assembleias 

Legislativas e os governadores trabalharam para recompor o caixa, atualizando as regras 

locais a fim de elevar o mínimo do tributo estadual. Em média, as Casas aprovaram aumentos 

de 2 pontos percentuais. Foram 12 os estados que editaram leis ou medida provisória para 

elevar o imposto, o que terá reflexo sobre telecomunicações. A alta, é bom ressaltar, não será 

tão grande a ponto de o setor voltar a ter alíquotas acima dos 40%. Em Sergipe, estado onde a 

maior elevação do ICMS foi aprovada, a alíquota vai subir 4 pontos percentuais, de 18% para 

22%. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 
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TRABALHISTA 

 

Benefícios com valor acima do salário mínimo são reajustados em 5,93% 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 10h59min 

 

Os segurados da Previdência que recebem acima do salário mínimo terão os 



 
 
 
benefícios reajustados em 5,93%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC). Os novos valores foram oficializados pela Portaria Interministerial MPS/MF nº 26, 

publicada na quarta-feira (11), no Diário Oficial da União (DOU). O reajuste vale desde 1º de 

janeiro de 2023. O teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

passa a ser de R$ 7.507,49 (antes era de R$ 7.087,22). As faixas de contribuição ao INSS dos 

trabalhadores empregados, domésticos e trabalhadores avulsos também foram atualizadas. As 

alíquotas são de 7,5% para aqueles que ganham até R$ 1.302,00; de 9% para quem ganha 

entre R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29; de 12% para os que ganham entre R$ 2.571,30 até R$ 

3.856,94; e de 14% para quem ganha de R$ 3.856,95 até R$ 7.507,29. Essas alíquotas, 

relativas aos salários de janeiro, deverão ser recolhidas apenas em fevereiro, uma vez que, em 

janeiro, os segurados pagam a contribuição referente ao mês anterior. Lembrando que, com a 

reforma da Previdência, as alíquotas passaram a ser aplicadas de forma progressiva, ou seja, 

cobradas apenas para a parcela do salário que se enquadrar em cada faixa. Assim, a alíquota 

efetiva aplicada será menor. Fonte: ASCOM MTE 
Leia mais 
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Prova de vida agora é feita pelo INSS 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 10h53min 

 

A partir de janeiro de 2023, cabe ao próprio INSS verificar se o segurado segue vivo. 

Com a nova regra, o cidadão não é mais obrigado a sair de casa para realizar sua prova de 

vida. No momento, a equipe da Previdência Social estuda os últimos detalhes para que a 

regulamentação da medida seja publicada. A regulamentação trará detalhes de como o INSS 

fará os cruzamentos de dados e de como o segurado deve agir, caso sua prova de vida não 

seja realizada de modo automático. Por enquanto, os beneficiários podem ficar tranquilos e 

aguardar. Não haverá bloqueio de benefícios por falta de prova de vida por enquanto. Apesar 

de não ser mais obrigatório, quem preferir pode fazer a prova de vida como nos anos 

anteriores: indo a uma agência da rede bancária ou usando o Meu INSS.  O cidadão também 

pode acessar o Meu INSS ou ligar para o telefone 135 para verificar a data da última 

confirmação de vida feita. É importante destacar que o beneficiário não deve procurar uma 

agência do INSS para fazer a prova de vida. Fonte: ASCOM INSS 
Leia mais 
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Divulgada tabela anual do Seguro-Desemprego para o ano de 2023 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 08h03min 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego realizou a atualização da tabela anual necessária 

ao cálculo dos valores de seguro-desemprego para os trabalhadores que tiverem direito ao 

benefício a partir do dia 11 de janeiro de 2023, que passa a valer a partir dessa data. A 

atualização cumpre requisitos exigidos no texto da Lei nº 7.998, de 1990, que regula o 

Programa do Seguro-Desemprego, bem como no texto da Resolução nº 957, de 2022, do 

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT. Para atualização das 

demais faixas salariais, conforme os termos legais, foi levado em consideração o número 

índice do INPC do ano de 2022 (Índice Nacional de Preços ao consumidor – INPC) calculado e 

divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que foi de 

5,93%. Com isso, o valor do benefício Seguro-Desemprego colocado à disposição do 

trabalhador, a partir do dia 11 de janeiro de 2023, não será inferior ao valor correspondente do 

salário mínimo vigente, R$ 1.302,00. Os trabalhadores que tenham recebido salários médios 

acima de R$ 3.280,93 terão direito, invariavelmente, ao seguro-desemprego no valor de R$ 

2.230,97. Fonte: ASCOM MTE 
Leia mais 
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