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DESTAQUES 

 

Política Nacional de Educação Digital é sancionada com vetos 

Poder Executivo | 12/01/2023 – 12h14min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.533, de 2023, que cria a 

Política Nacional de Educação Digital (Pned), com medidas de estruturação e incentivo ao 

ensino de computação, programação e robótica nas escolas. A análise do projeto foi concluída 



 
 
 
pelo Congresso Nacional em dezembro, e ele foi aprovado com várias contribuições 

introduzidas pelo Senado. A norma foi publicada na edição do Diário Oficial da União de 

quarta-feira (11) com veto a três dispositivos.  Um dos dispositivos barrados foi o parágrafo que 

incluía a educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, 

programação, robótica e outras competências digitais, como componente curricular do ensino 

fundamental e do ensino médio. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula sanciona lei que torna CPF o único número de identificação geral no País 

Poder Executivo | 12/01/2023 – 13h02min 

 

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou com vetos a Lei 

14.534/23, que torna o CPF (Cadastro de Pessoa Física) o único número de identificação geral 

no País. Pela norma, órgãos públicos não poderão exigir números de outros documentos no 

preenchimento de cadastros. O texto estabelece que o CPF deverá constar nos cadastros e 

documentos de órgãos públicos, do registro civil de pessoas naturais ou em documentos de 

identificação emitidos pelos conselhos profissionais. Assim, a partir da vigência da futura lei, o 

CPF será usado como número em certidões (nascimento, casamento e óbito), como 

identificação perante o INSS (NIT), na carteira de trabalho, na Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) e outros. A nova lei foi originada do Projeto de Lei 1422/19, do deputado Felipe Rigoni 

(União-ES) e outros. O texto foi aprovado pela Câmara em dezembro de 2022, na forma do 

substitutivo do deputado Lucas Gonzalez (Novo-MG). Também foi aprovada emenda do 

Senado ao texto. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad muda regras no Carf, cria 'Litígio Zero' e recupera Coaf 

Poder Executivo | 12/01/2023 – 16h29min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na quinta-feira (12) as primeiras 

medidas econômicas do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para reduzir o rombo nas 

contas públicas. Entre as medidas estão mudanças nas regras no Conselho de Administração 

dos Recursos Federais (Carf) e a criação do programa Litígio Zero, para aumentar a 

arrecadação e reduzir os processos tributários. O anúncio contou com a participação das 

ministras de Gestão e Inovação do Serviço Público, Esther Dweck, e do Planejamento e 

Orçamento, Simone Tebet. No total, foram dois decretos, quatro medidas provisórias, além de 

diversas portarias assinadas pelos ministros. Segundo o Orçamento 2023, a União deve ter um 

rombo de R$ 231 bilhões neste ano. Após saber o valor, o ministro da Fazenda criticou a antiga 

gestão e classificou o valor de "absurdo". Nos últimos dias, o mercado financeiro tem cobrado 

medidas incisivas do governo para reduzir a dívida pública. O ministério estima que as ações 

podem mudar os rumos da economia do país e gerar superávit primário de R$ 11,1 bilhões até 

o fim do ano. Uma das medidas adotadas por Haddad é a volta do "voto de qualidade" no Carf. 

A medida serve como um voto de minerva a favor da União em julgamentos tributários em 

empate. O voto foi extinto em 2020, após anos de tentativas do Congresso Nacional em 

dissolver o benefício. Entretanto, a decisão provocou perdas a arrecadação da União. Fonte: IG 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Joinville vai usar inteligência artificial para reduzir perdas de água 

Poder Executivo | 12/01/2023 

 

A Companhia Águas de Joinville (CAJ) impôs como meta a redução de sua perda de 

água. A empresa, responsável pelo serviço de água e esgoto da maior cidade do estado de 



 
 
 
Santa Catarina – com 604 mil habitantes – quer chegar a 25% de perda de água até 2033. Os 

números mais recentes, de 2021, mostram que há uma perda de 41,8%. Para alcançar a meta, 

a CAJ decidiu apostar em tecnologia. A companhia realizou uma Prova de Conceito (PoC) para 

testar a solução SmartAcqua e comprovou a eficiência do software para identificar os locais 

(bairros e ruas) que apresentavam maiores perdas de água. Foram feitos 231 apontamentos, 

141 fiscalizações, e identificados e consertados 93 pontos de vazamentos, dos quais 17 

visíveis, 15 em redes, 17 em ramais, além de 21 ligações clandestinas e 3 poços. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

O conceito de “internet significativa” pode guiar política setorial 

Poder Executivo | 12/01/2023 

 

O conceito de acesso à uma “internet significativa” é uma das contribuições do 

Relatório final  do Grupo Técnico  (GT de Comunicações), entregue ao governo Lula e que 

pode gerar ações futuras. Embora a espinha dorsal da formulação desse grupo não tenha se 

concretizado a partir da composição do Ministério das Comunicações – pois ele sugeria a  

centralização e articulação pela pasta de toda a agenda digital  e multissetorial – o documento 

de 37 páginas  traz algumas teses que deverão ser ecoadas à medida em que o novo governo 

avança. Entre elas, no segmento de telecomunicações, a oferta de internet significativa passa 

ser defendida como a razão de ser de uma nova política pública setorial. E o que seria essa 

significância da web? Para o grupo – coordenado por Alessandra Orofino, Cézar Santos 

Alvarez, Jorge Bittar, Helena Martins e Paulo Bernardo –  ela está calcada em um tripé: custo 

acessível; ambiente socialmente favorável para o uso da internet; e conectividade significativa, 

sendo esta entendida como acesso ilimitado à banda larga em casa ou no trabalho. Fonte: 

Telesíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCom e ABDI discutem o futuro do projeto Conecta 5G 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 19h22min 

 

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, recebeu o presidente da Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Igor Calvet, na quarta-feira (11). Além da visita 

de cortesia para se apresentar ao novo ministro, o presidente da Agência trouxe informações 

atualizadas sobre o projeto Conecta 5G, que possibilita a instalação de luminárias inteligentes 

em cidades brasileiras. O equipamento abarca a quinta geração de dados móveis e permite a 

utilização de outras tecnologias, como câmeras de monitoramento e reconhecimento facial. Até 

o momento, já foram instaladas cerca de 60 antenas nas cidades de Curitiba (PR), Sorocaba 

(SP), Ceará-Mirim (RN), Araguaína (TO) e Pato Branco (PR) – sendo que a última comprou as 

luminárias com recursos próprios da prefeitura. As próximas luminárias deverão ser colocadas 

em pelo menos sete municípios dos estados de Pernambuco, Maranhão, Ceará, Rio de 

Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O processo deve ser concluído até o fim do mês que 

vem. Também está prevista a instalação de 25 luminárias inteligentes com antena 5G integrada 

no Polo Industrial de Manaus (uma região que conta com mais de 500 indústrias), ainda neste 

trimestre. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Telecom se mobiliza para evitar sabotagem às redes e apagões de voz e dados 

Poder Executivo | 11/01/2023 

 

Os atos de vandalismo nas redes de transmissão de energia acenderam um sinal 



 
 
 
amarelo no setor de telecomunicações. O Grupo Técnico de Segurança Cibernética e Gestão 

de Riscos de Infraestrutura Crítica da Anatel, comandado por Gustavo Borges, se mobilizou 

para ações de prevenção contra vandalismo à infraestrutura de rede e possíveis apagões de 

voz e dados para o cidadão. Desde a pandemia de Covid-19, telecomunicações se tornou um 

serviço essencial para o cidadão brasileiro. O trabalho é conduzido de forma cautelosa e 

abrange não apenas as grandes operadoras de telecom, mas também os provedores Internet e 

fornecedores de equipamentos, além do GSI, órgãos do governo e órgãos parceiros. "O GT 

sempre é acionado em questões de crise. Esse grupo se reuniu, por exemplo, em eventos 

como a greve dos caminhoneiros. Há risco, o grupo fica atento e monitora informações de 

govenrno e das teles para acionar ações de prevenção à crise", contou ao Convergência 

Digital,  Gustavo Borges. Ações conjuntas de proteção às infraestruturas críticas não são 

novidade. Em agosto passado, aconteceu o Guardião Cibernético 4, um exercício de proteção, 

que pela primeira vez contou com a participação dos órgãos reguladores dos setores Energia 

(ANEEL, ONS e ANP), Comunicações (ANATEL e Correios), transporte (ANAC, ANTAQ e 

ANTT) além da integração dos problemas cibernéticos simulados entre setores, governo e 

órgãos parceiros. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Apenas 271 cidades contam com leis favoráveis à expansão do 5G 

Poder Executivo | 11/01/2023 

 

O Movimento Antene-se!, formado por oito associações setoriais, divulgou na quarta, 

11, seu último balanço de cidades que têm leis propícias à instalação de antenas de redes 

celulares, principalmente 5G: 271. Nestes municípios moram 36% da população total do país. 

Em suma, há ainda 64% da população vivendo em cidades sem leis adequadas à implantação 

de infraestrutura de telecomunicações de última geração. A adequação legal é importante para 

trazer segurança jurídica às empresas que investem no segmento, acelerar a liberação de 

instalação de equipamentos, e e melhorar a cobertura. O movimento, coordenado pela Abrintel, 

entidade que reúne detentoras de torres, busca contribuir com a modernização de leis de 

antenas nas cidades, aumentando a cobertura regional. A renovação das leis municipais, 

lembra, retira “entraves e burocracias” em processos de aval de órgãos públicos para a 

construção de rede. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Jeferson Nacif assumirá Assessoria Internacional do Ministério das Comunicações 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 18h46min 

 

Jeferson Nacif será o novo chefe da Assessoria Internacional do Ministério da 

Comunicações (MCom). Nacif é servidor público, da carreira de Especialista em Políticas 

Públicas e Gestão Governamental do Ministério do Planejamento. Dentre os projetos que Nacif 

pretende implementar está o de usar a cooperação e atuação internacional com ferramentas 

para o desenvolvimento das políticas públicas brasileiras e a retomada parcerias tradicionais 

da política externa, especialmente na América Latina. Jerferson Nacif já ocupou outros cargos 

públicos como no gabinete da Presidência da República, sendo responsável pelas políticas de 

segurança cibernética. Atuou como chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais da Anatel, 

onde coordenou os assuntos internacionais da agência, fez contato com diplomatas, com o 

Ministério das Relações Exteriores e com todas as organizações regionais e internacionais da 

área de telecomunicações/TIC. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Carf estabelece número mínimo de processos a serem julgados por sessão 

Poder Executivo | 12/01/2023 – 14h04min 

 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) determinou uma quantidade 

mínima de processos a ser incluída na pauta de julgamentos do mês de fevereiro. O número 

consta em portaria publicada há pouco no site do Carf, assinada pelo novo presidente do 

órgão, Carlos Higino Ribeiro de Alencar. A portaria indica que os limites mínimos definidos na 

portaria deverão ser observados, mas o presidente da Seção, mediante solicitação do 

presidente de Turma, poderá autorizar a publicação de pauta com quantidade inferior de 

processos. Além disso, os processos a serem incluídos na pauta de julgamentos deverão 

observar, preferencialmente, a ordem cronológica. O excedente de processos deverá ser 

incluído na pauta de julgamentos seguinte. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Equipe econômica é alertada a antecipar nova regra fiscal 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 23h15min 

 

Em seu discurso de posse, o ministro da Fazenda Fernando Haddad anunciou que vai 

apresentar o novo marco fiscal no primeiro semestre deste ano. Depois, falou, em uma 

entrevista, que poderia ter uma proposta em abril. Especialistas em contas públicas, alguns 

ligados ao PT, alertam que a equipe econômica deveria priorizar a apresentação da proposta 

no final de fevereiro, no máximo, no início de março. A percepção é que protelar a 

apresentação dessa proposta eleva o risco de pressão política sobre a tramitação da nova 

regra fiscal e também da proposta orçamentária do ano que vem. Em contrapartida, antecipá-la 

seria um item a mais para reforçar o cenário de estabilidade na economia quando o governo 

enfrenta movimentos radicais nas ruas. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo avalia manter salário mínimo em R$ 1.302 ao menos até maio, adiando valor de 

R$ 1.320 previsto por equipe de transição 

Poder Executivo | 11/01/2023 – 20h53min 

 

O governo Lula avalia manter o valor de R$ 1.302 para o salário mínimo pelo menos 

até maio, de acordo com integrantes do Executivo. Durante a transição, o governo falou que o 

piso nacional iria subir para R$ 1.320 neste ano, com ganho real (ou seja, acima da inflação), 

com previsão para o salário de janeiro (que é pago em fevereiro). Em 2022, o salário mínimo 

era de R$ 1.212. Este recuo ocorre depois de o aumento do número de aposentados no fim de 

2022 fazer os gastos com a Previdência crescerem acima do previsto. Nos debates, há a 

possibilidade de que o valor de R$ 1.302 (proposto no fim do governo Jair Bolsonaro) 

permaneça durante todo o ano ou pelo menos até maio. Alguns auxiliares de Lula sugeriram 

reajustar o valor no Dia do Trabalho, em 1º de maio. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

CNJ endurece e revoga todas as senhas de acesso aos seus sistemas 

Poder Judiciário | 12/01/2023 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informa aos usuários de seus sistemas que, em 



 
 
 
razão da necessidade de atualização da política de segurança da informação, associada à 

gestão da identidade e controle de acesso ao Sistema de Controle de Acesso — CNJ 

Corporativo, base de credenciais aos demais sistemas depositados na Plataforma Digital do 

Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br), foi implementada a revogação das senhas de acesso a 

todos os sistemas. Desde quarta-feira (11/1), as senhas usadas no CNJ Corporativo adotarão 

um novo padrão de complexidade e será exigida sua renovação periódica, com a exigência, 

nos próximos dias, do segundo fator de autenticação (MFA). Para restabelecer o acesso aos 

sistemas do CNJ, os usuários deverão utilizar a funcionalidade "recuperação de senha". O 

Conselho não informou se a medida tem relação com o acesso indevido ocorrido na semana 

passada, em que foi protocolado um pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes como 

se tivesse partido dele próprio. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MEIO AMBIENTE 

 

Plataforma com inteligência artificial busca prevenir desmatamento na Amazônia 

Mercado | 12/01/2023 – 12h 

 

O ditado diz que é melhor prevenir do que remediar. E aplicar a sabedoria popular é 

particularmente importante quando se trata de evitar o desmatamento na Amazônia. Afinal, o 

custo ambiental, social e financeiro para o país e a sociedade é muito maior quando a floresta 

vai abaixo, principalmente quando se fala em redução das emissões de carbono. Pensando 

nisso, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), a empresa de tecnologia 

Microsoft e Fundo Vale se uniram para desenvolver a Previsia, plataforma com inteligência 

artificial embarcada que aponta áreas e regiões com alto risco de desmatamento e pode ser 

consultada por qualquer um no site previsia.org.br. A ferramenta estima, por exemplo, que se 

nada for feito a Amazônia poderá perder mais 11.805 km² de mata nativa. “Quando falamos de 

uma ferramenta que ajuda na prevenção do desmatamento, quem mais pode agir são os 

governos. Queremos sensibilizar os governos ao fornecer informações estratégicas para sua 

tomada de decisão, mas a plataforma também é importante para a sociedade civil, que assim 

consegue monitorar uma área de seu interesse, pressionar governos e deputados em quem 

votaram. Traz informação e transparência”, afirma Lucia Rodrigues, líder de Filantropia e 

Sustentabilidade na Microsoft. Segundo ela, 95% do desmatamento acumulado se concentra 

em faixas de cinco quilômetros ao longo de todas as estradas da Amazônia – as legais e 

ilegais criadas por grileiros. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Secretário de Tebet tem planos de reformar ‘por dentro’ o Orçamento federal 

Poder Executivo | 12/01/2023 – 05h 

 

Escolhido pela nova ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para 

comandar a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), o consultor da Câmara Paulo Bijos 

desenhou uma proposta de ampla reforma orçamentária. É uma mudança “por dentro” do 

Orçamento, que Tebet já sinalizou que quer fazer e deixar como sua marca. O diagnóstico 

traçado pelo novo secretário é de que está cada vez mais evidente que a crise orçamentária é 

um fator que está por trás da deterioração fiscal dos últimos anos e da baixa qualidade do 

gasto público. E a recente polêmica em torno do orçamento secreto, esquema de compra de 

apoio político do governo Bolsonaro revelado pelo Estadão e declarado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), um sintoma da precariedade do processo orçamentário do 

governo federal. Fonte: O Estado de S. Paulo 



 
 
 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

PF encontra na casa de ex-ministro minuta para Bolsonaro mudar resultado da eleição 

Poder Executivo | 12/01/2023 – 15h37min 

 

A Polícia Federal encontrou na residência de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, 

uma minuta (proposta) de decreto para o então presidente Jair Bolsonaro (PL) instaurar estado 

de defesa na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O objetivo, segundo o texto, era 

reverter o resultado da eleição, em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vencedor. Tal 

medida seria inconstitucional. O documento foi encontrado no armário do ex-ministro durante 

busca e apreensão realizada na última terça-feira (10). O material dá indicação de ter sido feito 

após a realização das eleições e teria objetivo de apurar abuso de poder, suspeição e medidas 

ilegais adotadas pela presidência antes, durante e depois do processo. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro gastou R$ 27 milhões no cartão corporativo em quatro anos 

Poder Executivo | 12/01/2023 – 14h14min 

 

A Secretaria Geral da Presidência da República divulgou na quinta-feira (12) os gastos 

do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o Cartão de Pagamento do Governo Federal 

(CGPF), popularmente conhecido como cartão corporativo. De acordo com os dados, em 

quatro anos de mandato, Bolsonaro gastou R$ 27.621.657,23. As informações foram 

publicadas após um pedido feito, via Lei de Acesso à Informação (LAI), pela agência Fiquem 

Sabendo, especializada no acesso a informações públicas. Os dados do cartão estavam em 

sigilo até o fim do mandato de Bolsonaro. Os gastos do ex-presidente incluem hospedagens 

em hotéis, alimentação, compras em mercado, pedágios de rodovias e farmácias. Somente em 

alimentação, as despesas de Bolsonaro somam R$ 10,2 milhões. Desse total, R$ 581 mil 

foram gastos em padarias, R$ 408 mil em peixarias e R$ 8,6 mil em sorveterias. Fonte: Congresso 

em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula diz que “mercado não tem coração” e que governo precisa parar de utilizar a 

palavra “gasto” 

Poder Executivo | 12/01/2023 – 14h03min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o marcado financeiro na 

quinta-feira (12), durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto. No encontro, o 

mandatário disse que o mercado “não tem coração, sensibilidade e humanismo” e que 

construiu uma narrativa de que “qualquer dinheiro que não seja para pagar juros é gasto”. “Às 

vezes fico muito irritado”, reconheceu Lula. “Peço desculpas, porque o mercado não tem 

coração, não tem humanismo. O governo precisa cuidar das pessoas mais necessitadas e 

pronto”, afirmou. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

AGU pede bloqueio de R$ 6,5 milhões de 59 financiadores de ônibus para atos golpistas 

Poder Executivo | 12/01/2023 – 14h 

 

A Advocacia-Geral da União pediu ao juízo da 8ª Vara Federal Cível do Distrito Federal 

o bloqueio de R$ 6,5 milhões em bens de 52 pessoas e sete empresas apontadas como 

financiadoras de transportes para os atos golpistas registrados em Brasília no domingo, 8, 



 
 
 
quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e destruíram parte das sedes 

dos três Poderes. As pessoas e empresas citadas na ação civil pública protocolada na quarta, 

11, fretaram ônibus apreendidos por ordem assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A 

lista foi elaborada com o auxílio de dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT). Segundo a AGU, o grupo teve 'papel decisivo' no que ocorreu no domingo, 8, e assim 

devem responder pelos danos causados ao patrimônio público federal. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula diz que não vai demitir Múcio por “erro” e acusa militares de facilitarem invasão ao 

Planalto 

Poder Executivo | 12/01/2023 – 13h15min 

 

O presidente Lula disse na quinta-feira (12) que o ministro da Defesa, José Múcio, 

continuará no cargo, a despeito das críticas dirigidas a ele após os ataques golpistas do último 

domingo em Brasília. O petista afirmou que não pode demitir um ministro com quem tem 

“relação histórica” e de “profundo respeito” por qualquer erro cometido. “Quem coloca ministro 

e tira ministro é o presidente da República. O José Múcio fui eu que o trouxe pra cá. Ele vai 

continuar sendo meu ministro, porque confio nele. É um companheiro de minha relação 

histórica. Tenho o mais profundo respeito por ele e ele vai continuar. Se eu tiver de demitir 

cada ministro na hora que ele cometer um erro, vai ser a maior rotatividade de mão-de-obra da 

história do Brasil, porque toda hora nós cometemos erros”, afirmou o presidente durante café 

da manhã com jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto, do qual o Congresso em Foco 

participou. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Sancionada lei que tipifica como crime de racismo a injúria racial 

Poder Executivo | 12/01/2023 – 12h29min 

 

Foi publicada no Diário Oficial da União da quinta-feira (12) a sanção do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva à Lei 14.532, de 2023, que tipifica como crime de racismo a injúria 

racial, com a pena aumentada de um a três anos para de dois a cinco anos de reclusão. 

Enquanto o racismo é entendido como um crime contra a coletividade, a injúria é direcionada 

ao indivíduo. A norma é resultado de um substitutivo do Senado ao PL 4566/2021, dos 

deputados Tia Eron (PRB-BA) e Bebeto (PSB-BA). O substitutivo do relator, senador Paulo 

Paim (PT-RS), foi aprovado no Senado em 18 de maio e ratificado pelos deputados em 7 de 

dezembro. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente do partido de Bolsonaro diz que vai expulsar filiados que depredaram sedes 

dos Três Poderes 

Poder Legislativo | 12/01/2023 – 12h24min 

 

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que a legenda que abriga o ex-

presidente Jair Bolsonaro vai expulsar filiados que tenham participado da invasão e 

depredação do Palácio do Planalto e dos prédios do Congresso Nacional e do Supremo 

Tribunal Federal no último domingo. “Se membros do partido forem vistos em vídeos 

destruindo esses prédios, vamos expulsá-los imediatamente”, afirmou ele, em entrevista à 

Reuters, na quarta-feira (12), ao avaliar que o vandalismo foi causado por extremistas que não 

representam a legenda. No final da tarde de domingo, em meio aos atos violentos, Valdemar 

divulgou um vídeo nas redes sociais em que condenou os ataques aos prédios públicos. Ele 

disse que o “movimento” daquele dia não representava o partido nem Bolsonaro, embora tenha 



 
 
 
na ocasião se manifestado a favor daqueles que estavam na frente dos quartéis como 

“exemplo de educação, confiança e de brasilidade”. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Advogados tentam impedir posse de deputados que apoiaram atos golpistas 

Poder Legislativo | 12/01/2023 – 11h13min 

 

O coletivo de advogados e juristas Prerrogativas pediu ao Supremo Tribunal Federal 

(STF) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que suspendam a diplomação de seis deputados – 

quatro federais e dois estaduais – e impeçam a posse deles em 1º de fevereiro. De acordo com 

o Prerrogativas, esses parlamentares apoiaram os ataques do último domingo (8) ao 

Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto, por meio de 

manifestações ou publicações nas redes sociais. Os alvos dos pedidos são os deputados 

federais eleitos Carlos Jordy (PL-RJ), Silvia Waiãpi (PL-AP), André Fernandes (PL-CE) e 

Nikolas Ferreira (PL-MG) e os estaduais Sargento Rodrigues (PL-MG) e Walber Virgolino (PL-

PB). A ação é de iniciativa dos advogados Marco Aurélio de Carvalho, Fabiano Silva dos 

Santos e Pedro Serrano. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Soraya Thronicke diz que CPI deve apurar “financiamento e autoria intelectual” de 

tentativa de golpe 

Poder Legislativo | 12/01/2023 – 08h15min 

 

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil/MS) disse na quinta-feira (12) já ter 47 

assinaturas – 20 acima do mínimo necessário – para a instalação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os ataques terroristas de bolsonaristas no último 

domingo, em Brasília. Segundo ela, os parlamentares que deram aval à proposta pertencem a 

oito partidos “de diferentes ideologias”. Em entrevista à Rádio Eldorado, Soraya ressaltou que, 

embora a comissão somente possa ser instalada a partir de fevereiro, quando haverá a troca 

de um terço do Senado, 33 dos 47 senadores que apoiam a CPI permanecerão na Casa na 

próxima legislatura. “Não tem como deixar isso pra depois. Principalmente sobre o 

financiamento e a autoria intelectual dessa tentativa de golpe no nosso país”, afirmou. 

Questionada sobre a hipótese de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter envolvimento na tentativa 

de golpe, Soraya Thronicke disse que tudo deve ser investigado. “Não posso afirmar nada, mas 

se o que eles pediam era intervenção militar com Bosonaro no poder era nítido quem ganha 

com isso. Está um tanto difícil tirar o Bolsonaro da cena”, enfatizou. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pesquisa mostra radicalismo evangélico e perigo à democracia 

Mercado | 12/01/2023 – 07h32min 

 

Dois terços dos evangélicos afirmam que Lula não ganhou a eleição do ano passado e 

concordam que uma intervenção militar deveria invalidar o resultado da eleição presidencial. É 

o que revela a última pesquisa Atlas/Intel, realizada com 2.200 pessoas entre os dias 8 e 9 de 

janeiro de 2023. Os números retratam um abismo de percepções entre os evangélicos e a 

opinião pública em geral. Enquanto a maior parte dos entrevistados reconhece que Lula 

venceu a eleição presidencial de 2022 – 56,4% ao todo – entre os evangélicos, apenas 28,1% 

concordam com tal afirmação. Em contrapartida, 67,9% dos evangélicos não acreditam que 

Lula obteve mais votos que o ex-presidente Jair Bolsonaro, número 28% superior à média geral 

dos entrevistados. Talvez, por esse motivo, os evangélicos sejam o grupo religioso mais 

simpático à proposta de intervenção militar para invalidar o resultado da eleição presidencial. 



 
 
 
Nesse sentido, seis em cada dez evangélicos (64,3%) afirmam ser favoráveis à intervenção 

militar, enquanto menos de um terço deles (29,5%) se dizem contra. No geral, porém, 54,1% 

dos entrevistados afirmam ser contrários a uma intervenção militar e apenas 36,8% a favor. 
Fonte: Congresso em Foco 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT quer indicar secretários em ministérios do MDB, que resiste à ingerência 

Poder Executivo | 12/01/2023 – 05h 

 

Os atentados em Brasília pausaram as negociações por cargos e só na quarta (11) as 

conversas recomeçaram, com curto-circuito já previsto com o MDB. O PT tem um nome para a 

Secretaria Nacional de Habitação, subordinada a Jader Filho (MDB), nas Cidades. É Hailton 

Madureira de Almeida, indicado por Miriam Belchior. O MDB, por sua vez, não abre mão de 

apontar o escolhido. A mesma disputa ocorre nos Transportes, de Renan Filho (MDB). Líderes 

de partidos aliados procuraram o ministro para conversar sobre o Dnit, oferecido pelo PT sem 

consulta prévia ao MDB. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Atos golpistas enfraquecem candidatura de Marinho à presidência do Senado 

Poder Legislativo | 12/01/2023 – 05h 

 

O primeiro teste político do dano provocado pelos atos golpistas ao bolsonarismo será 

a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) a presidente do Senado. Para aliados de Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), Marinho, assim como Bolsonaro, sai enfraquecido após os atos de 

barbárie contra os Três Poderes. A leitura é a mesma de aliados de Marinho. O candidato, por 

sua vez, não abandonou a campanha e, mesmo após radicais bolsonaristas terem atacado o 

Senado, segue pregando aos colegas de Parlamento que é preciso se contrapor ao que 

considera ser excessos do Judiciário, dando como exemplo mais recente o afastamento de 

Ibaneis Rocha (MDB) do cargo. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Câmara estima prejuízos após invasão em R$ 3 milhões 

Poder Legislativo | 11/01/2023 – 16h20min 

 

A Câmara dos Deputados estimou em R$ 3 milhões os prejuízos causados após a 

invasão e depredação realizados por bolsonaristas golpistas no último domingo (8). Em um 

relatório preliminar, a Casa apontou danos em computadores, impressoras, televisões, 

cadeiras, tapeçaria e vidraçaria, telefones e viaturas. Segundo o relatório, a maior parte do 

prejuízo é decorrente de 400 computadores que foram destruídos, avaliados em R$ 2,1 

milhões. Duas viaturas da Polícia Legislativa foram danificadas, o custo estimado é de R$ 500 

mil. A substituição de 40 impressoras está estimada em um gasto de R$ 150 mil. Também 

foram contabilizados prejuízos com a quebra de vidros nas fachadas e na área interna da 

Câmara (R$ 100 mil), a destruição de aparelhos de redes de dados (R$ 75 mil) e o valor 

estimado para a mão de obra necessária para os reparos (R$ 30 mil). O relatório ainda não 

leva em conta os custos com mão de obra e materiais necessários para limpar os ambientes da 

Câmara e os reparos emergenciais realizados, como o na rede elétrica da plataforma superior 

do Congresso. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Parlamentares dos EUA e do Brasil buscam cooperar em investigação de ataques em 



 
 
 

Brasília 

Poder Legislativo | 12/01/2023 – 12h32min 

 

Parlamentares dos Estados Unidos e do Brasil estão buscando maneiras de cooperar 

em uma investigação sobre os ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília por 

manifestantes bolsonaristas, compartilhando lições de investigações sobre a invasão ao 

Capitólio norte-americano em 2021. As discussões iniciais ocorreram à medida que mais de 70 

parlamentares dos dois países assinaram uma declaração conjunta denunciando forças 

“antidemocráticas” que tentam derrubar as recentes eleições em seus países com violência 

política. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram o Palácio do 

Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF), no domingo (8), em um ataque 

pedindo um golpe contra a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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