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DESTAQUES 

 

Dino quer enviar projeto de combate a “fake news” ao Congresso  

Poder Executivo | 12/01/2023 – 17h43min 

 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, planeja enviar ao Congresso 

Nacional um pacote de propostas que incluirá um projeto de lei para combater fake news na 

internet. O texto ainda não tem data para ser enviado ao Legislativo.  Segundo o secretário de 

Assuntos Legislativos do ministério, Elias Vaz, a ideia é instituir mecanismos que impeçam a 

disseminação de notícias falsas e as diferencie do que é liberdade de opinião.  Em entrevista ao 

Poder360, o ministro da Justiça disse que a proposta cria mecanismos que facilitam a 

responsabilização por conteúdo postado na internet e que esteja claramente promovendo ou 

incentivando crimes. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCom tem novo chefe de gabinete 

Poder Executivo | 13/01/2023 – 10h42min 

 

Em edição especial do Diário Oficial da União na quinta-feira, 12, o ministro chefe da 

Casa Civil, Rui Costa, nomeou Brauner Fassheber Barreto como chefe do gabinete do 

Ministério das Comunicações. Ele teve uma empresa de consultoria de gestão empresarial, a 

Bfn, em Brasília, e também já foi assessor técnico do então senador do Maranhão, Edison 

Lobão, em 2010. Ainda se aguarda a nomeação de duas peças importantes para o MCom: 

Maximiliano Martinhão e Wilson Wellisch. Ambos são servidores de carreira da Anatel, que 

publicou na quinta-feira as respectivas portarias cedendo os servidores para o Ministério. Eles 

haviam sido exonerado pelo governo Lula logo após a posse presidencial na semana passada, 

mas deverão ser reconduzidos para novas funções na pasta. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MP restabelece o desempate em favor da União nas votações do Carf 

Poder Legislativo | 13/01/2023 – 11h13min 

 

A Medida Provisória (MP) 1160/23 retoma o voto de qualidade no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Com isso, os conselheiros representantes da 

Fazenda Nacional, que são os presidentes de turmas e câmaras no Carf, poderão desempatar 

as votações a favor da União. O voto de qualidade havia sido extinto com a publicação Lei 

13.988/20, oriunda da MP do Contribuinte Legal, que estabeleceu que os empates seriam 

decididos a favor do contribuinte. O dispositivo foi incluído na MP pelo Congresso e mantido 

pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal (STF) e 

já há maioria formada contra o voto de qualidade, mas o caso está suspensão por pedido de 

vista do ministro Nunes Marques. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 



 
 
 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Conselho de administração do BNDES elege novos diretores do banco 

Poder Executivo | 13/01/2023 – 15h09min 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou na 

sexta-feira (13) em comunicado que o conselho de administração do banco elegeu novos 

diretores, em reunião na quinta-feira (12). Foram eleitos Alexandre Corrêa Abreu, José Luis 

Pinho Leite Gordon, Nelson Henrique Barbosa Filho e Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto 

Filho. Eles tomaram posse sexta (13). Ainda segundo detalhamento do banco, o novo 

presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e outros cinco diretores indicados serão efetivados 

nas suas funções após finalização dos trâmites de governança aplicáveis, incluindo a 

deliberação pelo Conselho de Administração do BNDES, prevista até o fim de janeiro, informou 

o banco. Em nota sobre o tema, o BNDES detalhou que Alexandre Corrêa Abreu será o diretor 

de Finanças e Crédito Digital para MPMEs (DIR3) e vai liderar as áreas Financeira, de 

Controladoria e de Operações e Canais Digitais. Além disso, ele também assume, 

interinamente, a presidência do BNDES; e os setores denominados DIR1 (que responde pelas 

áreas de Tecnologia da Informação e de Suporte ao Negócio); e DIR4 (que compreende Área 

de Mercado de Capitais, Participações e Reestruturação de Empresas). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Coaf retorna ao Ministério da Fazenda 

Poder Executivo | 13/01/2023 – 13h 

 

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) retorna ao Ministério da 

Fazenda. Essa é uma das resoluções da Medida Provisória (MP) 1.158/2023, publicada em 

edição extra do Diário Oficial da União na quinta-feira (12). A norma também altera o Conselho 

Monetário Nacional (CMN). No início do governo Jair Bolsonaro (2019), o Coaf foi deslocado do 

Ministério da Economia (que assumiu a pasta Fazenda) para o Ministério da Justiça, à época 

sob o comando do agora senador eleito Sérgio Moro (União-PR). Depois retornou à Economia 

e, por fim, estava inserido no Banco Central. Com a nova alteração, a Fazenda e o Banco 

Central do Brasil terão de estabelecer as medidas de transferência progressiva de processos e 

contratos administrativos relativos ao funcionamento do conselho, que tem entre suas 

competências analisar informações recebidas do setor financeiro e outros setores e dar 

conhecimento sobre fatos suspeitos às autoridades competentes. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tebet vai antecipar avaliação de candidatos à presidência do IBGE para próxima 

semana, dizem fontes 

Poder Executivo | 13/01/2023 – 12h49min 

 

Diante da enxurrada de nomes que têm recebido como sugestões para a presidência 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a ministra do Planejamento e 

Orçamento, Simone Tebet, decidiu mudar de estratégia para definir quem ocupará o cargo, 

dizem fontes ligadas à ministra. Sua ideia inicial era manter Cimar Azeredo Pereira de forma 

interina na presidência até março, quando há previsão para conclusão do Censo Demográfico, 

e só avançar no estudo de nomes para o cargo daqui a algumas semanas. Ele era diretor de 

pesquisas e assumiu o comando da instituição no início de janeiro, após a exoneração do 

antigo presidente, Eduardo Rios Neto. Tebet, no entanto, tem recebido sugestões de nomes de 

todos os lados, seja de políticos no Congresso – dos diferentes partidos que compõem a base 



 
 
 
aliada –, do próprio IBGE e também de interlocutores de universidades. Com isso, decidiu 

antecipar a mudança no comando do instituto. “A prioridade da ministra Tebet ainda é fechar os 

nomes do próprio ministério. Tem nomes como chefia de gabinete, secretarias adjuntas e 

diretorias que precisam ser definidos. Mas agora a ministra decidiu começar a pensar em 

nomes para o IBGE, a partir da próxima semana, diante de tanta procura e sugestões de 

nomes, mesmo ela avisando a interlocutores que a definição ficaria para depois do Censo”, 

afirmou uma das fontes. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governadores devem R$ 194,8 milhões para a União 

Poder Executivo | 13/01/2023 – 06h02min 

 

Dos 27 governadores, 8 têm R$ 194,8 milhões em débitos registrados na Dívida Ativa 

da União. A maioria dos valores são de dívidas de empresas nas quais figuram no quadro 

societário por não recolhimento à Previdência Social (R$ 59,8 milhões) e do IRPJ (Imposto de 

Renda de Pessoa Jurídica), R$ 47,6 milhões pendentes.  Os dados foram obtidos pelo 

Poder360 junto à PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional). O Poder360 entrou em 

contato com todos os citados e coloca abaixo a manifestação dos que responderam. A íntegra 

das respostas enviadas pelos governadores pode ser lida no link. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Fazenda deve apresentar proposta de reforma tributária mais rápido do que o mercado 

esperava, dizem economistas 

Mercado | 13/01/2023 – 13h09min 

 

A equipe econômica do governo Lula deve apresentar ainda neste semestre, ao 

Congresso Nacional, uma proposta de reforma do sistema tributário do país. O tema foi 

discutido na manhã de sexta-feira (13) entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e um 

grupo de economistas de instituições do mercado financeiro. — A questão tributária está 

avançando bastante (...), mais rápido do que a gente esperava vamos ter uma proposta de 

reforma tributária que será levada ao Congresso — afirmou o economista-chefe do BTG e ex-

secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que participou da reunião realizada no 

gabinete do ministro em São Paulo. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

Cesta básica do ecommerce fica 4% mais cara e engata terceira alta seguida 

Mercado | 13/01/2023 – 15h 

 

A cesta básica vendida nas lojas virtuais registrou em dezembro a terceira alta seguida. 

Segundo a Precifica, empresa especializada em estratégias de preço, o avanço nos 13 

alimentos que compõem o levantamento foi de 4%. O aumento da demanda com as festas de 

Natal e Ano-Novo, aliado aos fatores climáticos, puxaram o preço das frutas e legumes. Os 

itens que mais encareceram na cesta foram banana e tomate (alta de 26%), batata (12%), 

arroz (7%) e feijão carioca (6,5%). Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Governo vai passar o ‘pente-fino’ em todos os contratos acima de R$ 1 milhão para 

reduzir despesas 
Poder Executivo | 13/01/2023 – 14h13min 

 

Todos os contratos do governo federal com valores acima de R$ 1 milhão 

obrigatoriamente passarão por um pente-fino dos ministérios para revisão, renegociação e até 

mesmo extinção. Na equipe econômica, a medida é considerada o primeiro passo para um 

amplo programa de revisão periódica de gastos e de políticas públicas, ponta de lança de uma 

reforma orçamentária de melhoria da eficiência das despesas do governo em conjunto com o 

novo arcabouço fiscal que substituirá o teto de gastos (a atual regra, que atrela o crescimento 

das despesas à inflação). Fala-se internamente de uma espécie de “mini-spending review”, 

como os economistas chamam a prática dos governos de países avançados de monitorar e 

avaliar as políticas públicas para ver se estão dando resultados. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Prévia do PIB do BC traz de volta risco de recessão técnica, dizem economistas 

Mercado | 13/01/2023 – 13h34min 

 

A queda mensal de 0,55% do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-

Br) em novembro, considerado um termômetro para o PIB, surpreendeu negativamente os 

economistas, que esperavam um declínio mais ameno. Na avaliação de economistas ouvidos 

pelo Valor, embora o dado apenas confirme a tendência de desaceleração econômica que os 

resultados setoriais já vinham apontando, o indicador acende a luz amarela e traz de volta ao 

cenário o risco de recessão técnica, caracterizado por dois trimestres seguidos de queda. “O 

risco de recessão técnica é relevante neste momento. A nossa projeção hoje é de 0% para o 

PIB do último trimestre de 2022, mas o viés já é negativo diante da surpresa para baixo que os 

dados têm apontado”, comenta o economista da Rio Bravo Investimentos Luca Mercadante. “A 

tendência é que a economia caminhe nesse mesmo sentido no primeiro trimestre de 2023, com 

a política monetária continuando a exercer pressão. Portanto, a probabilidade de uma recessão 

técnica é grande, embora as variações negativas, caso aconteçam, fiquem próximas de zero”, 

complementou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Simone Tebet e Esther Dweck destacam integração dos ministérios da área econômica  

Poder Executivo | 13/01/2023 – 13h07min 

 

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou na quinta-feira (12/1) 

que o conjunto de medidas anunciadas pelo governo federal demonstra a convergência entre 

os três ministros da área econômica – integrada, além dela, por Fernando Haddad (Fazenda) e 

por Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos). “Somos dois lados da mesma 

moeda, receita e despesa”, disse Simone Tebet em relação ao ministério liderado por Haddad.  

Ela ressaltou que as medidas anunciadas dizem respeito, essencialmente, à elevação da 

qualidade do gasto público, de modo a permitir investimentos essenciais para a população 

brasileira. A ministra assinou três decretos junto com Fernando Haddad e uma portaria 

interministerial com Haddad e Esther Dweck. Essa portaria trata da possibilidade de 

renegociação de contratos e da reavaliação de políticas públicas no governo federal. “Isso 

significa que todos os ministérios deverão avaliar a necessidade da manutenção dos contratos 

realizados na gestão passada”, afirmou Simone Tebet. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pacote fiscal: especialistas veem déficit menor, mas criticam medidas genéricas de corte 



 
 
 

de gastos 

Mercado | 13/01/2023 – 12h54min 

 

O pacote de medidas apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na 

quinta-feira (12), com previsão de receitas e cortes de gastos no montante de R$ 243 bilhões, 

tem condições de trazer o déficit primário (antes do pagamento dos juros da dívida pública) 

para menos de 1% do Produto Interno Bruto (PIB). Porém, há incerteza sobre previsões de 

receita que podem não se concretizar e pouca clareza sobre os R$ 50 bilhões de despesas que 

serão cortadas, dizem analistas. Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, afirma que 

é factível um déficit primário de 1%. O fim de desonerações, a receita com PIS/Pasep, o crédito 

do ICMS e a revisão das receitas é o que se consegue ganhar esse ano na parte da 

arrecadação: — É só isso que se consegue de arrecadação este ano. Com o Carf (Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais), em termos de recursos, é muito difícil de acontecer a 

previsão do governo, está excessivamente otimista. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Caixa voltará a emprestar dinheiro com juros mais baixos, diz Lula  

Poder Executivo | 12/01/2023 – 20h10min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na 5ª feira (12.jan.2023) que a Caixa 

Econômica Federal emprestará dinheiro com juros mais baixos em sua gestão. Ele participou 

da cerimônia de posse da nova presidente do banco, Maria Rita Serrano. “Tenho certeza de 

que vamos contar com a Caixa outra vez para voltar a ser um banco muito mais forte, que 

empreste dinheiro muito mais barato, com juros muito mais baratos, sem perder dinheiro, 

porque o banco tem que dar lucro para continuar sobrevivendo”, declarou o chefe do Executivo.  
Fonte: Poder 360 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pronampe deve liberar R$ 14 bilhões aos pequenos negócios até 2024 

Poder Executivo | 12/01/2023 – 17h40min 

 

Até 2024, o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte) deve liberar R$ 14 bilhões em empréstimos a donos e donas de pequenos 

negócios, inclusive os MEIs (Microempreendedores Individuais). A iniciativa do governo foi 

criada em maio de 2020 para fomentar o segmento a partir da concessão de crédito. Os 

benefícios do programa incluem juros menores que os praticados no mercado (6% + Selic) e 

prazo maior para começar o pagamento empréstimo (até 72 meses).  O Pronampe foi 

responsável por aumentar a disponibilidade crédito para os pequenos empresários. Todos os 

grandes bancos do país, públicos e privados, permitem empréstimos por meio do programa. 

Em 2022, o montante ofertado pela iniciativa atingiu R$ 33,8 bilhões, concedidos em 415,7 mil 

operações. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo anuncia revisão de contratos de compras e de políticas públicas 

Poder Executivo | 12/01/2023  

 

O governo Lula vai publicar uma portaria interministerial da Fazenda, Planejamento e 

Gestão no qual vai exigir que cada ministério e órgão público avalie a necessidade da 

manutenção dos contratos de compras fechados ao longo do Governo Bolsonaro, afirmou em 

coletiva de imprensa na quinta-feira, 12/01, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Todo o 

processo será conduzido pelo Ministério da Gestão, da ministra Esther Dweck. "Se o órgão 

disser que a compra é válida e provar, ela será mantida. Mas temos de pensar na qualidade da 



 
 
 
compra para a oferta do serviço ao cidadão", disse a ministra Esther Dweck. As compras do 

Ministério da Saúde serão avaliadas de forma distinta e separada desse processo. Já os restos 

a pagar não processados, algo orçado em R$ 100 bilhões, também serão revistos para que se 

garanta que o serviço contrato será, de fato, útil ao cidadão, acrescentou Esther Dweck. A 

ministra falou pouco sobre políticas públicas, mas enfatizou que elas também terão de ser 

revistas para saber se serão continuadas ou descontinuadas. Fonte: Conv ergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ABDI lança projeto Rota Estratégica Nova Economia 2030 
Poder Executivo | 12/01/2023  

 

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), com o apoio do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Observatório da Indústria do Sistema FIEC, 

desenvolveu o Projeto Rota Estratégica Nova Economia 2030, uma iniciativa que busca 

orientar os diferentes setores da economia e da sociedade brasileira diante de um cenário de 

constantes transformações tecnológicas, mercadológicas, sociais e ambientais. O objetivo é 

sinalizar os caminhos possíveis para implementar uma nova economia no país até 2030.  

Unindo os conceitos de Economia Digital e Economia Verde, a publicação foi elaborada 

envolvendo especialistas de diferentes áreas temáticas e estados do país, reunidos em três 

painéis no Nordeste, Norte e Centro-Sul (regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste). Uma consulta 

pública e entrevistas de aprofundamento também foram realizadas.  Fonte: ABDI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

DPU pede que Moraes reconsidere decisão sobre audiência de custódia de presos por 

atos golpistas 

Poder Executivo| 13/01/2023 – 15h23min 

 

A Defensoria Pública da União (DPU) pediu a Alexandre de Moraes que reconsidere 

uma decisão sua que atrasa a conclusão das audiências de custódia dos presos por atos 

golpistas em Brasília. O ministro do STF havia determinado que a apreciação de pedidos das 

partes ficasse reservada ao Supremo. Aos magistrados do TJDFT e do TRF-1 caberia apenas 

a regularidade formal do ato de prisão e perguntas normativas. Em suma, somente a mais alta 

Corte do país poderia deferir, por exemplo, medidas cautelares diversas. Os defensores 

públicos argumentam que o objetivo das audiências de custódia é justamente promover o 

controle imediato da legalidade e necessidade da prisão. Ocorre que, em razão do elevado 

número de detidos, o prazo para realização já se esgotou. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Novo conselho irá aprimorar governança de riscos fiscais em processos judiciais 

Poder Executivo | 13/01/2023 – 13h39min 

 

A Advocacia-Geral da União (AGU) fará parte do Conselho de Acompanhamento e 

Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais, colegiado instituído por dec reto presidencial 

publicado na quinta-feira (12/01) que terá como atribuição aprimorar a governança do Poder 

Executivo na análise de ações judiciais contra a União com potencial impacto negativo aos 

cofres públicos. Além do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, o grupo contará com os 

ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.  

Caberá ao conselho a proposição de estratégias; a identificação de novos procedimentos para 

reconhecer e mensurar os passivos; propor medidas de articulação entre os órgãos 



 
 
 
integrantes; desenvolver estudos e sugerir medidas de prevenção de conflitos, dente outros. A 

ideia é que o colegiado permita à União ampliar a previsibilidade das possíveis perdas de 

grande impacto. De acordo com o Advogado-Geral da União, com a criação do colegiado a 

questão dos riscos fiscais em processos judiciais receberá atenção da alta direção da 

Administração Pública Federal. Fonte: ASCOM AGU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Moraes determina abertura de inquérito para investigar condutas de Ibaneis Rocha e 

Anderson Torres 
Poder Judiciário | 13/01/2023 – 12h27min 

 

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

abertura de um inquérito para investigar as condutas do governador afastado do Distrito 

Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, no 

episódio que resultou a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, no último domingo, 

por bolsonaristas radicais. Ele atendeu a um pedido apresentado pela Procuradoria-Geral da 

República (PGR). O órgão também apontou como investigados Fernando de Sousa Oliveira, 

que era o número dois da secretaria, além do ex-comandante da Polícia Militar (PM) Fábio 

Augusto. Na decisão, o ministro apontou que, embora a investigação sobre os atos 

antidemocráticos já tenha se iniciado em outro inquérito que tramitava na Corte, após 

representações da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Polícia Federal (PF), ele considerava 

pertinente o argumento da PGR sobre a “necessidade de instauração de inquérito autônomo”. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

AGU obtém bloqueio de R$ 6,5 milhões em bens de 52 pessoas e 7 empresas que 

financiaram atos golpistas 

Poder Executivo | 12/01/2023 – 20h22min 

 

Advocacia-Geral da União (AGU) obteve junto à Justiça Federal do Distrito Federal 

medida cautelar para bloquear R$ 6,5 milhões em bens de 52 pessoas e sete empresas que 

financiaram o fretamento de ônibus para os atos golpistas que resultaram na destruição dos 

prédios públicos na Praça dos Três Poderes. A quantia deverá ser utilizada para reparar danos 

causados pela depredação de patrimônio público em caso de posterior condenação. Além 

disso, a AGU poderá pedir a ampliação do valor a ser bloqueado na medida em que a 

contabilização dos prejuízos, que ainda não foi concluída, avance. A lista dos alvos do bloqueio 

– que abrange imóveis, veículos, valores financeiros em contas e outros bens – foi elaborada 

com o auxílio de dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e inclui apenas 

os que contrataram ônibus apreendidos transportando pessoas que participaram dos atos 

golpistas. Fonte: ASCOM AGU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Desconfiança de Lula amplia crise com Forças Armadas 

Poder Executivo | 13/01/2023 – 15h42min 

 

A desconfiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a atuação das Forças 

Armadas é vista na caserna como um pedido de divórcio litigioso. Embora a relação entre Lula, 

o PT e os militares nunca tenha sido boa, deteriorando-se ainda mais no governo de Dilma 

Rousseff, a invasão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto, ao 

Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF), no domingo, 8, fez com que o 



 
 
 
estremecimento por pouco não virasse uma ruptura. Em conversas reservadas, conselheiros 

de Lula com trânsito nas Forças Armadas dizem que a hora é de virar a página, e não de 

promover uma “caça às bruxas”. Argumentam que isso não significa o arquivamento de 

punições. Ao contrário: na visão de ex-ministros da Defesa, como Nelson Jobim, Raul 

Jungmann e Aldo Rebello, as penas para quem cometeu crimes precisam ser duras e 

exemplares, mas o discurso de Lula deve promover o distensionamento. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Procuradores cobram investigação de Bolsonaro, mas não se apresentam para auxiliar 

em audiências de golpistas presos 

Poder Executivo | 13/01/2023 – 15h27min 

 

A lista dos 79 procuradores que assinaram um pedido endereçado ao procurador-geral 

da República Augusto Aras para investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro chamou 

atenção de integrantes do Ministério Público Federal que estão trabalhando na apuração dos 

ataques terroristas. Apesar do ímpeto em solicitar que Aras inves tigue Bolsonaro, apenas 18 

dos signatários daquela lista se candidataram como voluntários no mutirão formado por 

membros do país inteiro para participar das audiências de custódia dos cerca de 1.500 presos 

acusados de atos terroristas e antidemocráticos. Essas audiências têm o objetivo de verificar a 

condição em que eles foram presos. Nelas, o membro do Ministério Público deve opinar se há 

elementos para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (sem prazo definido). A 

decisão caberá ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O 

mutirão também mobilizou juízes de vários tribunais, defensores públicos e advogados. Os 

participantes relatam uma rotina exaustiva, com uma sequência de audiências que começam 

pela manhã e se estendem até a noite, com previsão de serem realizadas também durante o 

fim de semana. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo federal estuda pacote de mudanças legais na segurança do DF 

Poder Executivo | 13/01/2023 – 15h11min 

 

A invasão e o ataque de vândalos e golpistas às sedes dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, no último domingo (8), motivou o governo federal a criar, no âmbito do 

Ministério da Justiça, um grupo técnico para estudar propostas de mudanças nas leis relativas 

à segurança pública. Segundo o ministro Flávio Dino, várias sugestões estão sendo discutidas 

para, dentro de dez dias, serem apresentadas ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, a quem caberá a palavra final sobre as propostas a serem enviadas ao Congresso 

Nacional, na forma de projetos de lei ou medidas provisórias a serem submetidas a audiências 

públicas. “Estamos discutindo temas. Ainda não há nenhuma definição quanto ao conteúdo 

dessas medidas que, claro, dependerão da apreciação do presidente Lula e do tipo de diálogo 

que ele manterá com o Congresso Nacional”, disse Dino a jornalistas, no encerramento da 

cerimônia de homenagem a agentes públicos que participaram da operação deflagrada no 

último domingo para "tentar impedir os atos terroristas e o vandalismo na Praça dos Três 

Poderes". Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Dino diz que ainda não há elementos para investigar Bolsonaro por minuta golpista 

Poder Executivo | 13/01/2023 – 14h24min 

 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou na sexta-feira, 13, que 

ainda não há elementos para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da minuta 



 
 
 
encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres que previa decretar estado de defesa na 

sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo, de acordo com o rascunho, era reverter o 

resultado da eleição em que Bolsonaro foi derrotado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. “A apreensão do documento em si mesma já é um fato relevante. É claro que isso 

constará do inquérito policial, porque configura ainda mais cabalmente que existe uma cadeia 

de responsáveis pelos eventos”, disse Dino durante coletiva de imprensa na sede do ministério 

da Justiça. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Senado pode alterar limites para enquadramento no Simples 

Poder Legislativo | 13/01/2023 – 13h31min 

 

O Senado pode atualizar, na volta do recesso parlamentar, a tabela para 

enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte. A proposta (PLP 

127/2021), que já foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e aguarda a votação no 

Plenário do Senado, também autoriza o pagamento do ICMS ou ISS dentro do Simples. Relator 

na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Irajá (PSD-TO) defendeu os ajustes para 

facilitar a vida dos micro e pequenos empreendedores. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Dino solicitará extradição se Anderson Torres não se entregar até segunda -feira 

Poder Executivo | 13/01/2023 – 13h17min 

 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse na sexta-feira (13) que 

solicitará na próxima segunda-feira (16) a extradição de Anderson Torres, caso o ex-ministro 

da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal o não se entregue à Polícia 

Federal. “Vamos aguardar até a segunda-feira que a apresentação [de Torres à Polícia 

Federal] ocorra. Caso a apresentação não se confirme, por intermédio dos mecanismos 

internacionais, vamos deflagrar na próxima semana os procedimentos voltados à extradição, 

uma vez que há ordem de prisão”, disse Dino a jornalistas. Ex -auxiliar do ex-presidente Jair 

Bolsonaro (PL), Torres é suspeito de ter sido omisso no período que antecedeu os atos que 

resultaram na invasão e destruição de prédios públicos dos Três Poderes por apoidores 

radicais do ex-presidente no domingo (8). No início de janeiro, Torres já era secretário de 

Segurança do DF, responsável, portanto, pelas forças de segurança da capital federal. As 

convocações de atos golpistas eram facilmente encontradas nas redes sociais e em aplicativos 

de conversa. Torres foi exonerado do cargo ainda no domingo (8). O ministro Alexandre de 

Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na terça-feira (10) a prisão do ex-

secretário. A decisão foi mantida pelo plenário virtual da Corte, por maioria de votos. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pacheco entrega a Aras representação contra golpistas e PGR promete oferecer 

denúncias 

Poder Legislativo | 13/01/2023 – 12h55min 

 

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) entregou na sexta-feira (13) ao 

procurador-geral da República, Augusto Aras, representações contra invasores identificados 

nos atos golpistas nas dependências do Congresso Nacional, em 8 de janeiro. O PGR 

prometeu ao presidente do Poder Legislativo que no máximo até terça-feira será feito o 

oferecimento das denúncias penais com base no material compartilhado com o Ministério 

Público. “Nós constituímos grupos de trabalho que vão se dedicar no fim de semana para dar 

resposta à sociedade e ao Senado (...) para que entre segunda e terça, tenhamos a ação 



 
 
 
penal, juntamente com ações cautelares, ou só cautelares, ou inquéritos com cautelares”, 

explicou Aras. Procurando afastar desconfianças por sua ligação com o ex -presidente Jair 

Bolsonaro (PL), Aras apontou ainda que o Ministério Público está mobilizado em torno do caso. 

“Vamos nos debruçar com a rapidez e a confiança de que é preciso responder aos fatos. 

Nosso maior valor constitucional é a democracia. Nosso MP está totalmente voltado para a 

apuração e identificação dos responsáveis e para buscar a punição dos culpados”. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Aliados de Bolsonaro se descolam de Torres e silenciam sobre decreto golpista  

Poder Executivo | 13/01/2023 – 12h10min 

 

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) procuraram se distanciar do ex-ministro 

da Justiça Anderson Torres e afirmaram não ter conhecimento da minuta de decreto golpista 

revelada na quinta-feira (12) pela Folha. Outros preferiram silenciar sobre o assunto. A Polícia 

Federal encontrou na casa do ex-titular da Justiça uma proposta para Bolsonaro instaurar 

estado de defesa na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Em um primeiro momento, ex-

integrantes do governo se disseram surpreendidos e, reservadamente, chegaram a aventar a 

teoria de um documento plantado para prejudicar Bolsonaro. A hipótese caiu por terra quando 

o próprio Torres admitiu nas redes sociais a existência minuta. Então, integrantes do primeiro e 

segundo escalão de Bolsonaro adotaram silêncio, alegando não ter conhecimento do caso; ou 

disseram que Torres, que está nos Estados Unidos, deveria simplesmente se entregar à 

Justiça e prestar esclarecimentos. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Prisões não são perseguição, mas cumprimento da lei, diz Dino 

Poder Executivo | 13/01/2023 – 12h04min 

 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse na sexta-feira (13) que as 

operações que miram os extremistas que participaram dos atos de vandalismo em Brasília, em 

8 de janeiro, não se tratam de “perseguição política” mas de fazer cumprir a lei. “Temos que 

levar isso não por vingança, mas [segundo] o que a lei manda. Se não fizermos isso, 

estaremos cometendo um crime”, declarou. “Pelo amor de Deus, acabou a eleição de 2022. 

Entendam definitivamente isto. E se preparem para a próxima. Haverá outra em 2026”, afirmou 

o ministro. Dino participou de um evento organizado pelo Ministério da Justiça para 

homenagear os profissionais da PF (Polícia Federal) que participaram dos trabalhos depois dos 

atos extremistas em Brasília, no domingo (8). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ibaneis vai à PF para prestar depoimento sobre 8 de Janeiro 

Poder Executivo | 13/01/2023 – 11h49min 

 

O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi à sede da PF 

(Polícia Federal), em Brasília, na manhã de sexta-feira (13) para prestar depoimento sobre os 

atos extremistas de 8 de Janeiro, segundo apurou o Poder360. Ibaneis pediu para ser ouvido 

no âmbito do inquérito que apura suposta “conivência” com os atos extremistas. O emedebista 

chegou ao edifício por volta das 11h acompanhado de seus advogados.  Ibaneis foi afastado 

por 90 dias por ordem do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. 

Depois do afastamento, o político disse “nunca ter imaginado” que haveria um ataque na Praça 

dos Três Poderes. “Respeito a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, mas reitero minha fé 

na Justiça e nas instituições democráticas. Vou aguardar com serenidade a decisão sobre as 

responsabilidades nos lamentáveis fatos que ocorreram em nossa capital“, disse Ibaneis na 2ª 



 
 
 
feira (9). Fonte: Poder 360 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Minuta de decreto é 1ª prova de que governo Bolsonaro cogitou golpe e complica ex -

presidente, avalia equipe de Lula e PF 

Poder Executivo | 13/01/2023 – 09h41min 

 

A minuta de decreto encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, 

prevendo a decretação de Estado de Defesa no TSE para mudar o resultado da eleição, é a 

primeira prova de que o governo Jair Bolsonaro (PL) cogitou dar um golpe e complica a 

situação do ex-presidente. A avaliação é da equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 

e de investigadores da Polícia Federal. Segundo investigadores, o documento complica a vida 

do ex-ministro da Justiça e também a do ex-presidente. Eles dizem que os dois, nas 

investigações, terão de explicar o objetivo do decreto. A PF, da qual Torres faz parte, avalia 

que as primeiras explicações do ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública 

do Distrito Federal não convencem. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Senado aprovou 301 matérias em 2022. Saúde foi tema predominante  

Poder Legislativo | 12/01/2023 – 16h32min 

 

O Senado aprovou 301 matérias em 2022, das quais 131 foram sugeridas por 

parlamentares da Casa (43,5%). A saúde foi um dos temas predominantes. Entre as 

proposições, o PL 1.998/2020, que regulamentou a telessaúde para todos os profissionais da 

área. O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) lembrou que a modalidade facilita 

consultas em lugares mais distantes do País. A educação também predominou na pauta. A 

MPV 1090/2021, estabeleceu a renegociação até 99% do valor de dívidas do FIES. Fonte: Agência 

Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

União Europeia quer estreitar alianças digitais com Brasil 
Mercado | 12/01/2023 – 20h57min 

 

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, recebeu, na quinta-feira, o embaixador 

da União Europeia (UE) no Brasil, Ignacio Ybáñez, e parte da equipe da embaixada. Na visita 

de cortesia, o embaixador desejou sucesso na gestão do ministro e informou que os Estados -

membros da UE querem fazer alianças digitais com a América Latina, a começar pelo Brasil. O 

ministro Juscelino Filho confirmou o interesse brasileiro na parceria, inclusive, com a previsão 

de reuniões bilaterais ainda neste semestre. O ministro das Comunicações afirmou que "há 

total disposição em dar continuidade a essa parceria exitosa que o Brasil sempre manteve com 

a União Europeia e a ações concretas que já foram realizadas por conta dessa cooperação, 

que são estratégicas e importantes para o nosso país". Fonte: Tele Time 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

A automação e convergência de tecnologias na Agricultura 4.0 

Mercado | 13/01/2023 – 14h40min 

 

Quando olhamos de longe, até pode parecer que a agricultura não mudou muito: 



 
 
 
pessoas trabalhando no campo, colhendo e criando animais. Mas se você olhar mais de perto, 

perceberá que a maneira como a agricultura funciona mudou, e muito, bem diante de nossos 

olhos. Essa mudança está acontecendo mais rápido do que qualquer um poderia imaginar, e a 

automação desempenha um papel importante. A automação e a convergência de tecnologias 

são os drives da agricultura digital e de precisão, combinando computadores, sensores, 

satélites, inteligência artificial, algoritmos, GPS, com robótica e plantas resultantes da 

bioengenharia. Fonte: Portal do Agronegócio 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Com apoio da RNP, Ebserh participa de projeto de colaboração para prevenção contra 

ameaças cibernéticas 

Poder Executivo | 13/01/2023 

 

A Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) agora faz parte de um projeto 

de colaboração para detecção de ameaças cibernéticas graças a uma parceria inédita 

costurada pelo CAIS (Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança) da RNP com a 

CEDIA (Corporação Equatoriana para o Desenvolvimento da Pesquisa e a Academia), 

responsável pela Rede Nacional de Pesquisa e Educação do Equador, e The Shadow Server 

Foundation, organização sem fins lucrativos que promove a cibersegurança a nível mundial. O 

Projeto Sensores.lat, da qual a Ebserh passou a ser colaboradora, é utilizado para  identificar a 

atividade maliciosa por meio de uma rede de sensores instalados em instituições da América 

Latina e do Caribe. Os equipamentos coletam informações sobre ataques cibernéticos no 

continente utilizando honeypots distribuídos nos países. Fonte: RNP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ilan Goldfajn assume BID com infraestrutura digital entre prioridades 
Poder Executivo | 12/01/2023 – 21h51min 

 

O economista Ilan Goldfajn tomou posse como presidente do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) na quinta-feira, 12, e colocou o investimento em infraestrutura digital 

como uma das prioridades da instituição. A redução de desigualdades sociais e a mitigação de 

mudanças climáticas foram os outros dois pontos destacados pelo ex-presidente do Banco 

Central brasileiro durante cerimônia realizada em Washington, bem como aportes em 

infraestrutura logística. Em paralelo, Goldfajn também sinalizou desejo de seguir aumentando 

operações do BID no setor privado. Sobre a conectividade, o economista lamentou que a 

velocidade da banda larga móvel na região possa ser até 10 vezes menor que a de países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o que afetaria o 

crescimento da América Latina e do Caribe. Fonte: Tele Time 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

Governo prorroga obrigação de inserir dados de condenações trabalhistas no eSocial  

Poder Executivo | 13/01/2023 – 15h12min 

 

O governo prorrogou para dia 1º de abril o prazo para as empresas passarem a inserir 

no sistema do eSocial as informações sobre as condenações definitivas na Justiça do 

Trabalho, além de acordos firmados com ex-empregados. A informação está no site do 

governo, na parte do eSocial. Segundo a nota, a versão de produção do eSocial será 

atualizada para a S-1.1 em 16 de janeiro de 2023, conforme previsto. “Contudo, os eventos 

relativos ao envio das informações referentes aos processos trabalhistas só serão 



 
 
 
disponibilizados para envio a partir de 1º/04/2023, data a partir da qual a GFIP correspondente 

será substituída pela DCTFWeb.” A Instrução Normativa que trata da substituição da GFIP -

Reclamatória pela DCTFWeb deverá, segundo a nota, ser alterada pela Receita Federal para 

estabelecer que a partir do período de apuração de abril de 2023 as informações referentes a 

decisões condenatórias ou homologatórias proferidas pela Justiça do Trabalho deverão ser 

declaradas na DCTFWeb. A nota ainda esclarece que “o módulo web dos eventos de processo 

trabalhista será também disponibilizado em 1º/04/2023. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Salário mínimo de R$ 1.320 será negociado com centrais sindicais 

Poder Executivo | 12/01/2023 – 18h27min 

 

O salário mínimo de R$ 1.320, que consta no Orçamento de 2023, será negociado com 

as centrais sindicais, disse há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele não 

garantiu que o novo valor possa entrar em vigor ainda este mês. Conforme medida provisória 

editada em dezembro pelo antigo governo, o salário mínimo em 2023 está em R$ 1.302. Esse 

valor, segundo Haddad, representa reajuste 1,4% acima da inflação do ano passado.  Segundo 

o ministro, não ocorreu descumprimento de promessa de campanha do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva. “O compromisso do presidente Lula é de aumento real [para o salário mínimo], o 

que já aconteceu. O salário mínimo atual é 1,4% maior que a inflação acumulada desde o 

último reajuste”, rebateu. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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