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INTRODUÇÃO
O ano de 2020 foi bastante desafiador para todos. A pandemia do novo
coronavírus exigiu resiliência e esforços conjuntos para conter o
avanço da doença.
Mais do que nunca, o cenário imprevisível mostrou a importância do
monitoramento constante dos atos dos Poderes Executivos e dos
projetos do Poder Legislativo.
Estar por dentro das discussões e medidas tomadas pelo Poder Público
nos âmbitos federal, estadual e municipal foi fator decisivo para as
atividades de diversos setores neste período tão difícil.
Nós do Radar Governamental, com apoio da equipe de especialistas
do Celuppi Advogados, estivemos ao lado de nossos clientes durante
todo esse tempo.

Para encerrar este ciclo, preparamos uma retrospectiva dos principais
acontecimentos deste ano que termina.
Neste material, traçamos mês a mês, em linhas gerais, o que de mais
importante ocorreu. Os reflexos da covid-19, obviamente, estão na
lista. Desde as primeiras medidas tomadas pelos governo até o conflito
entre Estados e União na questão das vacinas.
Os números de decretos e PLs sobre o novo coronavírus contabilizados
de 13 de março até o dia 20 de dezembro de 2020 dão uma ideia do
volume de informações processadas ao longo deste tempo:
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A retrospectiva é a oportunidade de recordarmos também os demais
temas relevantes em discussão nos Estados e Municípios. Destaque
para os processos de impeachment ocorridos em Estados como Rio de
Janeiro e Santa Catarina.
Tratamos ainda das principais proposições aprovadas no Congresso
Nacional, o adiamento das Eleições, bem como as trocas em
Ministérios e Secretarias do Governo do Presidente da República Jair
Bolsonaro (sem partido)
Relembrar e fazer um balanço destes acontecimentos nos ajudam a
entender não apenas o que ocorreu, mas também o que pode vir pela
frente no ano que vem.

Estamos preparados.

Boa leitura e feliz 2021!
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INÍCIO
CONTURBADO
O ano começou apreensivo por razões geopolíticas. Em 3 de janeiro, os
Estados Unidos mataram o general Qassem Soleimani, uma das
lideranças mais importantes do Irã, sob alegação de que o militar
liderava planos de ataques a representantes norte-americanos. A
escalada da tensão no Oriente Médio causou temor nos mercados em
todo o mundo. Houve retaliação por parte dos iranianos, com o
bobardeio de bases dos EUA. Nas redes sociais, ganharam força termos
como “Terceira Guerra Mundial” e “WWIII”. Embora o alarme tenha
deixado de soar nos meses seguintes, a tensão entre os dois países
prosseguiria.
Enquanto isso, na China, um novo tipo de vírus que havia começado a
se espalhar em dezembro de 2019, passava a gerar mais preocupação.
Até então localizado no epicentro, em Wuhan, o novo coronavírus
passou a não enxergar limites territoriais. No dia 30 de janeiro, a
Organização Mundial da Saúde reconheceu a situação como uma
emergência internacional.

Naquele mês, mais de 90 pessoas morreram da doença em solo chinês.
Ações para o isolamento da cidade de origem do vírus foram tomadas,
desde a proibição de vôos até a orientações para que as pessoas não
saíssem de casa - algumas das medidas que, mais adiante, passariam a
fazer parte do cotidiano das populações de outros países.
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BRASIL, OCDE E CULTURA
No Brasil, em 16 de janeiro, o
então Secretário da Cultura,
Roberto Alvim, gravou um
vídeo no qual fazia um discurso
muito semelhante ao do braço
direito de Hitler, o ministro da
propaganda Joseph Goebbels,
em 1933. Além do discurso, ao
fundo do vídeo era possível
ouvir a ópera favorita de Adolf
Hitler. No dia seguinte, ele foi
demitido do cargo que, mais
tarde, viria a ser ocupado por
Regina Duarte.
Ainda em janeiro, os EUA, de
Donald Trump, formalizaram
apoio à entrada do Brasil na
Organização para Cooperação e
o Desenvolvimento Econômico
(OCDE), após o governo
Bolsonaro fazer concessões,
entre elas o fim dos vistos para
entrada de norte-americanos
no
País.
A
expectativa
diminuiria com a derrota do
republicano nas urnas em
novembro.

Enquanto isso...
•

No Judiciário, o ministro Luiz Fux, então vice-presidente do STF, suspendeu, em
22 de janeiro, o Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), incluindo a figura do juiz de
garantias.

•

Em Belo Horizonte, o ano começou com recordes de chuvas e um rastro de
destruição na capital mineira. Ao todo 13 pessoas morreram.

•

Ainda em Minas Gerais, janeiro também foi marcado pelos casos de intoxicação
por dietilenoglicol sofrida por consumidores de uma das cervejas produzidas
pela Cervejaria Backer, a Belorizontina. Sete pessoas morreram.

•

Na cidade do Rio de Janeiro, água suja na torneira. Após o Reveillon, moradores
começaram a relatar que a água distribuída pela Cedae saía turva ou barrenta. A
causa apontada foi a presença de geosmina, produto que não causaria
malefícios. Os problemas no serviço prestado pela companhia, porém, seriam
constantes ao longo do ano.
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RESGATE DE
BRASILEIROS NA CHINA
Entre os dias 5 e 9 de fevereiro, 34 brasileiros que estavam isolados em Wuhan,
na China, pelo surto inicial do novo coronavírus, foram resgatados pelo
governo brasileiro. Dias antes, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
chegou a hestar em enviar ajuda. Após o retorno, o grupo seguiu com mais 14
dias de confinamento na Base Aérea de Anápolis (GO). Nenhum dos repatriados
ou servidores envolvidos na missão foi infectado pela covid-19.
Porém, em fevereiro foi registrado o primeiro caso de covid-19 no Brasil. Um
homem de 61 anos, residente em São Paulo, que tinha feito uma viagem para a
Itália entre 9 e 21 de fevereiro. A confirmação ocorreu no dia 26.
No dia 6 de fevereiro, foi publicada a Lei 13.979/2020, que trata das medidas
adotadas pela União, Estados e Municípios no enfrentamento da doença.

DANÇA DAS CADEIRAS
Fevereiro foi marcado por trocas nos
ministérios. Gustavo Canuto foi tirado
do Ministério do Desenvolvimento
Regional e, em seu lugar entrou
Rogério Marinho, então secretário
especial do Trabalho e da Previdência.
No mesmo mês, Bolsonaro ainda
promoveu mudanças na Casa Civil e
no Ministério da Cidadania. Onyx
Lorenzoni aceitou a troca e assumiu o
posto de Osmar Terra na pasta da
Cidadania. Para Casa Civil foi
nomeado o general Walter Souza
Braga Netto.
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GREVE DA PM NO CEARÁ
Em razão da insatisfação de policiais e bombeiros militares do Ceará, que
reivindicavam aumento salarial, foi deflagrado um movimento que
resultou em paralisações, ataques a batalhões, policiais encapuzados e
comércios fechados. A situação se agravou após o senador Cid Gomes
(PDT-CE) ter sido alvejado por dois tiros de arma de fogo ao tentar furar
um bloqueio de policiais militares usando uma retroescavadeira, na
cidade de Sobral.
Para conter a onda de protestos em diversos municípios, Jair Bolsonaro
autorizou a ida das Forças Armadas ao estado por meio da Garantia da
Lei e da Ordem (GLO). A greve dos policiais militares foi encerrada no
começo de março, após os agentes de segurança aceitarem uma
proposta definida e enviada por uma comissão formada por
representantes dos policiais e membros dos três poderes no estado

Enquanto isso...
•

Na ALERJ, em fevereiro, o presidente da Casa André Ceciliano (PT)
convocou o então secretário Lucas Tristão para explicar a suspeita de
espionagem e criação de um dossiê contra parlamentares. Durante a
audiência, Tristão negou as acusações.

•

Com início no dia 1º de fevereiro, a greve dos petroleiros do Brasil durou 20
dias até a construção de um acordo entre os grevistas e a Petrobras.

•

Em 10 de fevereiro, o Radar Governamental iniciou a cobertura especial
das Eleições de 2020.
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Em 11 de março, o diretor-geral da
Organização Mundial de Saúde
(OMS), Tedros Adhanom, anunciou
em entrevista coletiva que a
entidade estava declarando a
pandemia da covid-19. Com isso,
reconhecia-se que a doença já
estava espalhada por diversos
continentes, com transmissão
interna entre a população. Naquele
mês, a Itália se tornava o novo
epicentro da pandemia, com
milhares de mortos. No fim de
março, o país registrou mais de 11,5
mil vítimas da covid-19.

No Brasil, em 12 de março ocorreu a primeira morte por causa do
coronavírus, informação que só seria confirmada em julho. A vítima,
Rosana Aparecida Urbano, de 57 anos, havia sido internada no
Hospital Municipal Doutor Carmino Cariccio, na Zona Leste de São
Paulo, um dia antes de falecer em decorrência da doença.
Em 20 de março, na primeira votação
por videoconferência da história, o
Senado reconheceu o estado de
calamidade pública no Brasil.
Naquele dia, o então Ministro da Saúde
Luiz Henrique Mandetta declarou que
o sistema de saúde nacional entraria
em colapso no fim de abril.
O reconhecimento de calamidade
pública permitiu ao Executivo gastar
mais do que o previsto no Orçamento e
desobedecer às metas fiscais para
custear ações de combate à pandemia.
Enquanto isso...
•

Na Economia, o mercado financeiro sentiu o baque da pandemia. Na Bolsa de Valores de
São Paulo o circuit breaker, que interrompe as operações de compra e venda de ações
chegou a ser acionado 6 vezes em 8 pregões e o Ibovespa chegou a registrar queda de 10%.

•

Números do PIB indicaram que, em 2019, o PIB brasileiro cresceu 1,1%, o terceiro
crescimento consecutivo, após duas quedas nos anos de 2015 e 2016.

•

No Esporte, o Japão decidiu, em 24 de março, adiar por um ano os Jogos Olímpicos de
Tóquio, que seriam realizados em julho.

•

No dia 12 de março, o Radar Governamental lança a 1a edição do relatório especial
Sintomas do Coronavírus, monitorando em detalhes as principais medidas
governamentais contra a covid-19.
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CRISE UNIÃO x ESTADOS
Em março, antes da 1ª morte por
Covid-19 no Brasil, o Presidente da
República estava em agenda oficial
nos Estados Unidos e afirmou haver
um “superdimensionamento” e
“histeria” em torno da pandemia.
De volta para o Brasil e em meio a
embate com o Congresso Nacional
pelo controle do orçamento
impositivo, Bolsonaro incentivou
apoiadores a participarem de uma
manifestação
contrária
ao
Congresso e ao STF. Entretanto, em
15 de março, Bolsonaro saiu do
Palácio do Alvorada e se juntou a
manifestantes contrariando às
diretrizes do Ministério da Saúde.

As divergências entre Luiz Henrique
Mandetta
e
o
Presidente
começavam a ficar mais evidentes.
Em pronunciamento em rede de
cadeia de comunicação nacional,
três dias após participar das
manifestações a seu favor, o
presidente foi alvo de panelaços
que voltaram a ocorrer diariamente.
O presidente reagiu afirmando que
os atos fazem parte da democracia
e que não será uma "gripezinha"
que irá derrubá-lo.

Nos Estados e Municípios, medidas mais graves começaram a
ser tomadas, com o fechamento das atividades de diversos
setores e suspensão de aulas, mantendo apenas atividades
essenciais. No dia 25 de março, Bolsonaro e Doria trocaram
acusações durante uma videoconferência com governadores
da região Sudeste para discutir o combate ao coronavírus.
O Brasil terminou março com quase 6 mil casos da doença e 202 mortos.

No dia 22 de março, foi lançada a Medida Provisória 927/2020, que se tornou a
principal regulamentação no que diz respeito a regras trabalhistas durante o período
em que estivermos enfrentando a pandemia do coronavírus. O artigo 18 dessa medida
previa a possibilidade de suspensão de contratos de trabalho por um período de até 4
meses e, em meio a polêmica que causou, acabou sendo revogado. A MP, contudo,
continua em vigor, tratando de temas como “teletrabalho”, “antecipação de férias”,
“banco de horas”, entre outros.
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AUXÍLIO EMERGENCIAL
No início do mês de abril o Governo Federal publicou a lei n.º
13.982/20, que instituiu o pagamento de auxílio emergencial
a trabalhadores informais de baixa renda. A proposta original
era de três parcelas mensais de R$ 300,00 mas o Poder
Legislativo ampliou o valor para R$ 600,00.
O auxílio foi elaborado para durar nos meses de abril, maio e junho, mas o

benefício foi prorrogado até o mês de agosto. A partir de agosto foi publicada a
Medida Provisória n.º 1000/20, que oficializou o auxílio emergencial de R$ 300
pago em quatro parcelas entre setembro e dezembro. Segundo informações do
Ministério da Cidadania, o volume total pago pelo benefício instituído por
conta da pandemia de covid-19 ultrapassou R$ 275 bilhões, com 67,9 milhões
de pessoas atendidas.

Além disso, o governo federal publicou, em 1º de abril, a Medida Provisória nº
936/20, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda (Bem). O objetivo da medida foi assegurar a empregabilidade durante o
período de calamidade pública. O programa permite, quando houver acordo
entre empregador e empregado, a redução proporcional da jornada de
trabalho e salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho
Em abril, o STF decidiu que Estados e Municípios, além da União, podem
determinar regras de isolamento, quarentena e restrição de circulação em
razão da pandemia. Os ministros julgaram ações contra as Medidas Provisórias
926 e 927, que davam poderes mais concentrados ao governo federal. Em
julho, o Radar Governamental publicou uma análise completa destes
julgamentos.

Enquanto isso...
•

A atriz Regina Duarte tomou posse no dia 4 como secretária de Cultura do governo.

•

O então ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou postagem em rede
social com insinuações de que a China poderia se beneficiar, de propósito, da crise
do coronavírus e se tornou alvo de inquérito.

•

A Assembleia Legislativa do Amazonas aprova a abertura de processo de
impeachment contra o Governador do Amazonas Wilson Lima (PSC) por crime de
responsabilidade na gestão da saúde.
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MANDETTA E MORO
FORA DO GOVERNO

Empossado como Ministro da Saúde no início do governo Bolsonaro com
apoio da classe médica, Luiz Henrique Mandetta, exerceu suas atividades
sem muitos holofotes até a ascensão da temática da saúde com a chegada da
pandemia do novo coronavírus. Com o aumento de protagonismo da Pasta, as
incongruências de posicionamento entre o Ministro e o Presidente ficaram
mais evidentes, visto que o Chefe do Executivo Federal, minimizou a gravidade
da pandemia e investiu contra o isolamento social, em contraste com as
posições do ministro em favor do distanciamento e protocolos sanitários

Após embates públicos em que ambos se criticavam e uma entrevista do
Ministro da Saúde à Rede Globo afirmando que a população não sabia se ouvia
ele ou o presidente, a situação se tornou insustentável e Mandetta foi
exonerado do cargo. Para seu lugar e sob enorme pressão, assumiu o
oncologista Nelson Teich, médico oncologista com densa carreira na área foi
empossado no dia 17 de abril. Veio com o compromisso de ficar à sombra do
Presidente e ser mais aberto ao discurso de “importância da manutenção dos
empregos”, mas também tendo como base o conhecimento científico.
Pouco mais de uma semana depois, Sérgio Moro anunciou sua demissão do
Ministério da Justiça. Em seu pronunciamento, o ex-ministro apontou fraude
no ato de demissão de Mauricio Valeixo do comando da Polícia Federal e
criticou a insistência do presidente para a troca de comando do órgão, sem
apresentar causas cabíveis. Moro acusou o presidente de querer ter acesso e
relatórios confidenciais de inteligência do órgão. Como consequência, a
declaração de Moro resultou na abertura de inquérito no STF para investigar
se houve crimes na conduta do Presidente da República.
No dia 29 de Abril, Bolsonaro escolheu André Mendonça, então AdvogadoGeral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e Alexandre
Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, para o comando
da Polícia Federal. Em outro revés público, o ministro Alexandre de Moraes
decidiu pela suspensão do nome de Ramagem para a diretoria da PF pois
considerou que houve desvio de finalidade do ato.
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TENSÃO ENTRE
PLANALTO E STF
Logo no início de maio, o Brasil superou as 10 mil mortes por covid-19 e
ocupou o 6° lugar no ranking de países com mais óbitos pela doença. Em meio
a este cenário, queixando-se de interferência de outros poderes, o Presidente
da República voltou a participar de uma manifestação pró-governo no dia 3.
Porém, os manifestantes também levaram pautas antidemocráticas, apoiando
intervenção militar e o fechamento do STF e do Congresso Nacional. Em live
nas redes sociais, o presidente criticou interferências no governo e afirmou
que o povo estava com ele e as Forças Armadas, ao lado do povo.
Um dia antes, Sergio Moro havia prestado depoimento à Polícia Federal
durante mais de 8 horas sobre as acusações de interferência na Polícia Federal
por parte do presidente da República. No dia 22 de maio, o Ministro do STF
Celso de Mello tornou público o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril,
que havia sido apontada pelo ex-ministro da Justiça como uma prova da
interferência.
A reunião teve a participação do presidente Jair Bolsonaro, do vice, Hamilton
Mourão, de Moro e outros ministros, totalizando 25 autoridades. A íntegra da
reunião contém críticas fortes ao STF, à imprensa, aos governadores, às
medidas de distanciamento social e ao sistema de inteligência brasileiro.
Outras questões abordadas foram a defesa da pauta de armamento e o
discurso de engajamento na flexibilização de normas ambientais.
No entanto, o ponto mais relevante da reunião no âmbito do inquérito, foi a
afirmação do presidente de que não vai aguardar prejuízos para a sua família
porque não consegue trocar “alguém na segurança na ponta da linha” do
governo federal. Bolsonaro ainda afirma que se não conseguir trocar o nome,
trocaria o ministro. Ele também critica a ausência de informações da Polícia
Federal.

Enquanto isso...
Nos Estados Unidos, a morte de George Floyd,
homem negro de 46 anos, asfixiado por um
policial, gerou protestos pelo país.
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INQUÉRITO DAS FAKE NEWS E
DEMISSÃO DE TEICH
No dia 27 de maio, a Polícia Federal realizou buscas e apreensões no âmbito do
inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura produção de informações
falsas e ameaças à Corte, o "inquérito das fake news". Entre os alvos estavam o
ex-deputado federal Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, dono da
Havan e blogueiros apoiadores do Presidente da República.
As medidas, autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso,
foram criticadas por Jair Bolsonaro. Um dia depois do cumprimento dos
mandados, ele disse que “algo de muito grave” acontecia com a democracia e
declarou que “ordens absurdas não se cumprem” e que teria de “botar um limite”.
No dia 15 de maio, menos de um mês após assumir o cargo, Nelson Teich deixou
o Ministério da Saúde, após discordâncias com Bolsonaro sobre medidas de
combate à pandemia, em temas como uso da cloroquina e isolamento social.
Nomeado como interino, o general Eduardo Pazuello viria a ser efetivado no
cargo apenas em setembro. Antes, ele havia sido nomeado como secretárioexecutivo devido ao histórico de conhecimento em logística, uma vez que foi
coordenador logístico das tropas do Exército durante os Jogos Olímpicos e
Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.
Enquanto isso...
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), foi alvo de operação da Polícia
Federal, desencadeada para apurar indícios de desvios de recursos públicos destinados
ao atendimento do estado de emergência de saúde pública do coronavírus no Rio. A
Operação Placebo realizou buscas na residência oficial do Chefe do Poder Executivo
fluminense, o Palácio das Laranjeiras.
Além do Governador, o secretário estadual Lucas Tristão e o ex-secretário da Saúde
Edmar Santos também foram citados. O cenário policial se juntava ao contexto político
conturbado entre Witzel e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o que viria a ter
mais consequências nos meses seguintes, inclusive com seu afastamento.
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MUDANÇAS E CRIAÇÃO DE
MINISTÉRIO
O Brasil iniciou o mês de junho com
mais de 30 mil mortos e terminaria
com 60 mil mortes pela pandemia,
além de 1,4 milhão de casos
confirmados de covid-19. Com isso,
o Brasil passou a ocupar o segundo
lugar no ranking de mortes pelo
vírus Sars-Cov-2 em todo o mundo.

No dia 10, o Presidente da República decidiu desmembrar a Pasta da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e recriar o Ministério das
Comunicações. Com isso, ele passou a ter 23 Pastas, número superior aos
15 ministérios com os quais ele havia afirmado que governaria em sua
campanha de 2018. O presidente escolheu como ministro o deputado
Fábio Faria (RN), filiado ao PSD.
O ministro da Educação, Abraham
Weintraub, anunciou em vídeo, ao
lado de Bolsonaro, sua saída do
governo. Alvo de dois inquéritos,
um sobre suposto racismo contra
chineses e outro sobre ameaças a
ministros do STF, ele foi indicado
pelo governo para ser diretor do
Banco Mundial. Para substituí-lo,
Bolsonaro escolheu o professor
Carlos Alberto Decotelli. O
ministro durou cinco dias e, antes
mesmo da posse, deixou o governo
por inconsistências no currículo e
acusação de plágio na dissertação
de mestrado. Ele viria a ser
substituído em julho.
Enquanto isso...
No dia 29 de junho, o Presidente sancionou o projeto de lei aprovado na Câmara e no
Senado para destinar R$ 3 bilhões ao setor cultural para ajudar profissionais que
perderam renda em razão das medidas de isolamento. A lei ficou conhecida como Lei
Aldir Blanc.
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QUEIROZ É PRESO
No dia 18 de junho, o Brasil amanheceu com a informação de que o exassessor do Senador Flávio Bolsonaro, filho do Presidente, havia sido
preso em Atibaia (SP). A operação foi um desdobramento da
investigação que apura o esquema de “rachadinha” na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro em que parlamentares teriam pego parte
dos salários de funcionários de gabinetes.
Queiroz foi encontrado em um imóvel de Frederick Wassef, então
advogado da família Bolsonaro. Em setembro de 2019, Wassef havia
dito em entrevista que não sabia o paradeiro de Queiroz. Um caseiro
do imóvel disse à Polícia, entretanto, que o ex-assessor estava lá havia
um ano.

Enquanto isso...
Em 10 de junho, o presidente da ALERJ, André Ceciliano
(PT), declarou aberto o processo de impeachment
contra o Wilson Witzel (PSC) após votação simbólica
do plenário. Dos 70 deputados presentes à sessão, 69
se manifestaram pelo prosseguimento do rito de
impedimento. Até mesmo deputados do PSC, partido
do governador, votaram pela instalação do processo,
sinal do enfraquecimento das relações entre o então
Governador e o Legislativo. O Radar Governamental
publicou uma análise completa sobre a cronologia do
Governo Witzel.
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ELEIÇÕES
MUNICIPAIS ADIADAS
O mês de julho começou com a
aprovação, no dia 1°, da PEC 18/2020,
promulgada na forma da Emenda
Constitucional 107, que adiou as Eleições
municipais dos dias 4 e 25 de outubro
para 15 e 29 de novembro. A medida
seguiu a recomendação do TSE, de
médicos e especialistas e levou à
elaboração de um novo calendário
eleitoral. A pandemia viria a afetar os atos
de campanha, em razão das restrições às
aglomerações.
No dia 7, Jair Bolsonaro informou que
havia contraído a covid-19. O resultado
positivo do chefe do Executivo ganhou
repercussão internacional e obrigou a
cúpula do governo a também fazer novos
testes, já que o Presidente havia tido
contato com mais de 50 pessoas nos dias
anteriores. Mais uma vez, ele defendeu o
uso da hidroxicloroquina, mesmo sem
comprovações científicas de que o
medicamento surtisse efeito. Em julho, o
país teve o maior número de mortes por
Covid-19 em um único mês: 32.912 vidas
perdidas.

No dia 10, o Presidente da República
anunciou o professor e pastor evangélico
Milton Ribeiro como substituto de
Abraham Weintraub no Ministério da
Educação.

Ex-vice-reitor
da
Universidade
Presbiteriana Mackenzie, ele integrava a
Comissão de Ética Pública da Presidência
da República e foi indicado pelos
ministros Jorge Oliveira (Secretária-Geral
da Presidência) e André Mendonça
(Justiça e Segurança Pública).
Milton Ribeiro tem um perfil alinhado às
pautas ideológicas do governo, mas seu
comportamento é muito mais pragmático
e discreto do que o de seus antecessores.

Enquanto isso...
O número de queimadas na Amazônia em junho foi o maior observado para o mês
desde 2007, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Isto gerou
pressões internacionais contra o governo.
A imprensa divulgou que o Ministério da Justiça monitorou 579 opositores do
governo em um relatório sigiloso. O documento citou servidores da área de
segurança identificados como membros do movimento antifascismo.
Ainda em julho, foi sancionada a lei que institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda, originada da Medida Provisória 936.
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MARCO LEGAL
DO SANEAMENTO
Em julho, o Governo federal sancionou com vetos o novo Marco Legal do
Saneamento Básico, que havia sido aprovado no fim de junho pelo Congresso
Nacional. O texto prorroga o prazo para o fim dos lixões, facilita a privatização
de estatais do setor e extingue o modelo atual de contrato entre municípios e
empresas estaduais de água e esgoto.
Entre os dispositivos vetados estava a previsão de que o poder público pode
assumir os serviços de saneamento de empresas públicas ou sociedades de
economia mista que passarem por alienação acionária. Outro veto retirou o
ponto que permitia a prorrogação dos chamados contratos de programa.
O Marco fixa como prazo para universalização dos serviços de saneamento a
data de 31 de dezembro de 2033, de modo que até essa data o país tenha 99%
da população com acesso à água potável e 90% da população com acesso ao
tratamento e à coleta de esgoto.
No fim de julho, dois dos partidos mais importantes da Câmara dos Deputado,
DEM e MDB, decidiram deixar o bloco de legendas que integram o chamado
Centrão, comandado pelo Deputado Arthur Lira (PP-AL), favorito do Palácio do
Planalto para presidir a Casa. O bloco aglutinava PL, PP, PSD, MDB, DEM,
Solidariedade, PTB, Pros e Avante. Com o movimento, o bloco perde 28
deputados do partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e 35
emedebistas e encolhe de 221 deputados para 158.
Enquanto isso...
O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso Nacional parte da proposta de
reforma tributária do governo, que tratava apenas da unificação de PIS e Cofins.
Em 10 de julho, o ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro Edmar Santos foi preso
suspeito de fraudes na compra de respiradores.
O mês de julho também foi marcado por greves de entregadores de aplicativos, sendo as maiores
nos dias 1º e 25.
O Radar Governamental publicou análise sobre os julgamentos no STF que afirmaram a
competência de Estados e Municípios para tomar medidas contra a covid-19.
Em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa acolhe pedido de impeachment contra o Governador
Carlos Moisés (PSL) por crime de responsabilidade na concessão de aumento salarial a
procuradores. Confira análise do Radar Governamental.
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Durante o mês de agosto, o Pantanal teve o segundo
maior número de focos de calor detectados em um mês
desde o início das medições, por parte do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais, em 1998. Foram 5.935
focos de calor detectados ao longo do mês, número 3,5
vezes maior que no mesmo mês de 2019.
O fogo consumiu mais de 20% de todo o bioma,
destruindo o equivalente a mais de 10 vezes as cidades
do Rio de Janeiro e São Paulo juntas. O projeto Bichos
do Pantanal estima que entre 30% e 35% das espécies
de flora e cerca de 20% de mamíferos foram atingidos.
Segundo a Unesco (Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura), o Pantanal é a
terceira maior reserva da biosfera do mundo.
No Legislativo, destaque para a aprovação da PEC
26/2020, que tornou permanente o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação. e
aumentou seu alcance. A Emenda elevou em 13 pontos
percentuais a participação da União nos recursos
destinados ao Fundo. O texto ainda altera a forma de
distribuição dos recursos da União entre os estados.
Agosto também foi um mês de profundas mudanças na
equipe do Ministério da Economia. Sem conseguir
avanços nos planos de privatização, dois secretários da
equipe de Paulo Guedes deixaram o cargo no dia 11.
Foram eles o secretário especial de Desestatização,
Desinvestimentos e Mercados, Salim Mattar, e o
secretário especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital, Paulo Ubel. Para o lugar de Salim
Mattar, foi nomeado Diogo Mac Cord, no dia 26. Já para
o de Ubel, foi nomeado Caio Mario Paes de Andrade, no
dia 21.
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AFASTAMENTO DE WITZEL
No dia 28 de agosto, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) determinou o
afastamento de Wilson Witzel do cargo
de Governador do Rio de Janeiro por
180 dias. A decisão se deu no âmbito da
operação Tris in Idem, desdobramento
da operação Placebo. que investiga atos
de corrupção em contratos públicos do
governo do Rio.

Na mesma data do afastamento, o
Ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF) Alexandre de Moraes autorizou a
retomada do processo de impeachment
contra ele na ALERJ, que viria a
confirmar o seu afastamento. Desde as
acusações de espionagem no início do
ano, Witzel já vinha perdendo apoio no
Legislativo.

A decisão acolheu os argumentos de
que
Witzel
encabeçaria
uma
“sofisticada organização criminosa”
composta por pelo menos três grupos
de poder, e que repetiria um esquema
criminoso praticado pelos dois últimos
governadores – Sérgio Cabral e Luiz
Fernando Pezão.

Em resposta, Witzel, desafeto do
Presidente desde que acenou com uma
candidatura à Presidência em 2022,
negou qualquer irregularidade e alegou
interferência de Bolsonaro na decisão.
No lugar de Witzel assumiu o vice
Claudio Castro (PSC) que, logo de início,
tratou de se aproximar da família
Bolsonaro.

Fato determinante para que a situação
jurídica de Witzel atingisse este ponto
foi o acordo de colaboração premiada
firmado por seu seu ex-secretário de
Saúde, Edmar Santos em julho.

Enquanto isso...
A Assembleia Legislativa do Amazonas
arquiva o processo de impeachment contra
o governador Wilson Lima (PSC).
Na Câmara dos Deputados, Bolsonaro
abraça o Centrão e indica Ricardo Barros
(PP-PR) para a liderança do Governo no
lugar de Vitor Hugo (PSL-GO).
O Presidente assina a Medida Provisória 996,
que criou o programa Casa Verde e Amarela
para substituir o Minha Casa, Minha Vida.

Ainda na primeira quinzena de agosto, o
Datafolha divulgou pesquisa mostrando que
Bolsonaro tinha 37% de conceito ótimo ou
bom na avaliação da população, a maior
desde o início do mandato.
O Brasil termina agosto com um total de
mortes pela covid-19 menor do que o
registrado em julho. Foram 28.947 contra
32.912 do mês anterior, uma queda de 12%.
Desde março, a soma atingia mais de 121
mil vítimas.
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AUXÍLIO EMERGENCIAL
É PRORROGADO
O mês de setembro começou com o
anúncio da prorrogação do auxílio
emergencial por mais quatro meses,
porém com o valor de R$ 300,00
mensais. O valor anterior era de R$
600,00. Àquela altura, após o fim do
Auxílio Emergencial, o governo federal
pretendia iniciar os pagamentos do
Renda Brasil, aprimoramento do Bolsa
Família, o que viria ser descartado em
dezembro.
Conforme divulgado pelo IBGE no dia 1°
de setembro de 2020, o Brasil teve uma
queda recorde de seu PIB no segundo
trimestre de 2020. O PIB caiu 9,7% em
relação aos 3 primeiros meses do ano, e
atingiu o mesmo patamar de 2009.
Na Saúde, após quatro meses como
ministro interino, o general Eduardo
Pazuello tomou posse como ministro
efetivo. Após a sua nomeação, militares

foram colocados em cargos estratégicos
da Pasta. O ministro autorizou o
protocolo que permite o uso da
hidroxicloroquina no tratamento de
casos leves de Covid-19. Entre outras
polêmicas, o ministro se alinhou às
medidas defendidas por Bolsonaro no
planejamento de combate à pandemia.
Ainda sob forte pressão internacional
em relação a questões de meio
ambiente, em discurso gravado para a
assembleia-geral da ONU, Bolsonaro
disse que o Brasil era “vítima” de
“brutal campanha de desinformação”
sobre Amazônia e Pantanal. No mesmo
discurso, ele declarou que orientações
para que as pessoas ficasse em casa na
pandemia quase levaram o país ao
“caos social”.

Enquanto isso...
Em setembro, o Banco Central apresentou a nota de R$ 200,00 reais.
Segundo a autoridade monetária, a criação da nova nota se deu por uma
necessidade de injeção de R$ 105,9 bilhões de dinheiro em espécie na
economia. A nota de R$ 200,00 é uma forma de reduzir os custos de
emissão e distribuição de moeda.
No dia 18 de setembro, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados
Setembro também foi marcado pelas convenções partidárias, que
aconteceram entre 31 agosto e 16 de setembro. As convenções
aconteceram de forma virtual ou mistas (virtuais e presenciais) pela
primeira vez na história.
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FUX PRESIDENTE DO STF
No dia 10 de setembro, aos 67
anos, o Ministro Luiz Fux tomou
posse como presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF) e
do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Em seu discurso de posse,
Fux destacou que o Judiciário
“não hesitará' em tomar decisões
a favor da democracia, das
minorias e da liberdade. O
magistrado
também
fez
declarações fortes contra a
corrupção.
Formado
em direito pela
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ) em 1976, Fux
exerceu a advocacia por dois

anos, foi promotor de Justiça por
mais três anos, até ingressar na
magistratura em 1983, como juiz
estadual. Integrou o STJ durante
10 anos e foi nomeado para o STF
em 2010 pela então Presidente
Dilma
Rousseff
após
aposentadoria de Eros Grau.
Apesar de restrito, o evento de
posse teve ao menos 5 infectados
pela covid-19: o próprio Luiz Fux,
o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, a presidente do TST, Maria
Cristina Peduzzi, e os ministros do
STJ Luís Felipe Salomão e
Antonio Saldanha Pinheiro

Enquanto isso...
Enquanto a reforma tributária federal não avançava, no âmbito dos Estados,
ganharam destaques projetos de reformas tributárias locais e ajustes fiscais
para compensar o aumento de gastos com a pandemia.
Os principais debates ocorreram em São Paulo e no Rio
Grande do Sul. O Governador paulista João Doria (PSDB)
enviou à Alesp o PL 529/2020 na ALESP, buscando
conter um déficit orçamentário da ordem de R$ 10,4
bilhões para o exercício de 2021. O colega gaúcho,
Eduardo Leite (PSDB), enviou projetos de reforma
tributária para o Legislativo, mas optou por retirá-las
posteriormente.
Já em Minas, a Assembleia Legislativa aprovou a PEC 55,
a proposta de Reforma da Previdência do Estado.
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NOVO MINISTRO
NO STF
Em outubro, o Brasil ultrapassou a
marca das 150 mil mortes pela covid19 e de 5,5 milhões de casos de
infecção pelo novo coronavírus.
No dia 14 daquele mês, o Presidente
da República se reuniu com diretores
da Federação das Indústrias do Rio de
Janeiro classificou o problema da
pandemia como
“superdimensionado”. “Desde o
começo falei que tinha uns 2
problemas pela frente: a questão do
vírus e o desemprego. E que eles
deveriam ser tratados com a mesma
responsabilidade e
simultaneamente”, declarou.

O mês também ficou marcado pela
indicação do desembargador federal
Kassio Nunes Marques para vaga de
ministro do STF aberta com a
aposentadoria de Celso de Mello. Foi
a primeira indicação do presidente ao
Supremo. O Senado aprovou a
escolha. Bolsonaro já disse que a
próxima indicação ao Supremo, em
2021, será um pastor evangélico.
Já para o Tribunal de Contas da
União, Bolsonaro escolheu o ministro
da Secretaria-Geral da Presidência,
Jorge Oliveira, para ocupar a vaga de
José Múcio. Ele também foi aprovado
em sabatina no Senado.

Ainda na Saúde, no dia 20, o
Ministério da Saúde chegou a
anunciar a compra de 46 milhões de
doses da CoronaVac, vacina
desenvolvida pela Sinovac em
parceria com o Instituto Butantan, em
São Paulo. No dia seguinte, Bolsonaro
desautorizou o ministro Eduardo
Pazuello, e disse que o Brasil não
comprará "a vacina da China" contra
covid-19.
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GOVERNADOR DE SC É
AFASTADO

No dia 24 de outubro, o Tribunal Especial de Julgamento aceitou a
denúncia contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da
Silva (PSL), no caso do aumento salarial dado aos procuradores do
estado em 2019. Com isso, ele ficaria afastado do cargo por até 120
dias. A denúncia contra a vice-governadora, Daniela Reinehr (sem
partido), foi rejeitada pelo tribunal. Por essa razão, ela assumiu
interinamente a chefia do Poder Executivo.

No caso do governador, foram seis votos a favor do recebimento da
denúncia e quatro contra. Porém, houve empate no caso da vicegovernadora. Por essa razão, o presidente do Tribunal Especial de
Julgamento, desembargador Ricardo Roesler, precisou fazer o voto de
minerva. A divisão interna viria a se mostrar essencial para o futuro de
Moisés no julgamento final do caso em novembro.
Em São Paulo, o Governador João Doria (PSDB) obteve uma vitória na
ALESP ao conseguir aprovar o PL 529/2020 que tratava do ajuste fiscal
no Estado. Sancionada na forma da Lei, a proposição autorizou a
extinção de departamentos, empresas públicas e fundações,
modificando regras tributárias, principalmente benefícios de ICMS.
Enquanto isso...
Quatro resoluções sobre preservação ambiental foram derrubadas durante reunião do
Conselho Nacional do Meio Ambiente. Duas delas restringiam o desmatamento e a
ocupação em áreas de preservação ambiental de vegetação nativa, como restingas e
manguezais. Em seguida, a Justiça derrubou a decisão.
Na Bolívia, Luis Arce foi eleito Presidente em 23 de outubro. O governo do Brasil foi o
último a parabeniza-lo entre todos os países que fazem fronteira com a Bolívia. Exministro da Economia de Evo Morales, Arce integra o Movimento para o Socialismo (MAS).
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AS ELEIÇÕES EM 2020
Ao longo de todo o segundo semestre, nós do Radar Governamental,
com apoio da equipe Celuppi Advogados, acompanhamos com lupa as
movimentações eleitorais. Intensificamos a produção de nossos
relatórios com os cenários eleitorais dos mais de 100 municípios de
nossa cobertura, culminando com os Especiais Eleições com os
resultados após o 1° turno nas capitais e demais municípios e os
resultados completos após o 2° turno.
De maneira geral, chamou a atenção o fato de partidos de direita e
centro-direita terem obtido os resultados mais positivos nas
Prefeituras. Além disso, a nova política e o discurso de renovação
perdeu espaço junto com a força do bolsonarismo, que não conseguiu
impactar a disputa.
As legendas que governarão mais eleitores a partir de 2021 são o PSDB,
MDB, DEM, PSD e PP. Juntos, os municípios que estarão sob o comando
destas legendas representam mais de 60% de todo o eleitorado do
Brasil ou 87,1 milhões de eleitores. Nas duas principais metrópoles, Rio
e São Paulo, o DEM de Eduardo Paes e o PSDB de Bruno Covas
comandarão o Executivo.
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Na esquerda, apenas o PSOL avançou, de duas para cinco prefeituras.
PDT perdeu pouco, de 333 para 314, PSB foi de 409 para 252 e PCdoB
de 82 para 46. O PT ficou sem capitais pela primeira vez e recuou de 256
para 183 prefeituras.
Após as Eleições em Macapá – ocorridas só em dezembro –, nas
capitais, o ranking de prefeitos eleitos tem o MDB na liderança:
5

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

PSOL

Republicanos

1
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MBD
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PSDB
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Cidadania

Dos 13 prefeitos que tentaram reeleição nas capitais, 10 venceram:
Bruno Covas (PSDB) em São Paulo, Edvaldo Nogueira (PDT) em Aracaju,
Emanuel Pinheiro (MDB) em Cuiabá, Hildon Chaves (PSDB) em Porto
Velho, Alexandre Kalil (PSD) em Belo Horizonte, Marquinhos Trad (PSD)
em Campo Grande, Rafael Greca (DEM) em Curitiba, Álvaro Dias (PSDB)
em Natal, Cinthia Ribeiro (PSDB) em Palmas, e Gean Loureiro (DEM) em
Florianópolis.
Nelson Marchezan Jr. (PSDB), em Porto Alegre, ficou de fora do 2°
turno, que terminou com a vitória de Sebastião Melo (MDB). Marcelo
Crivella (REP) perdeu no 2° turno para Paes (DEM). Em Rio Branco,
Socorro Neri (PSB) perdeu para Tião Bocalom (PP) também no 2º turno
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BIDEN DERROTA
TRUMP
No dia 3 de novembro, os americanos foram às urnas para escolher o
46° presidente dos Estados Unidos. Antes das Eleições, divulgamos
uma análise a respeito da disputa entre o republicano Donald Trump e
o democrata Joe Biden.
Com uma apuração lenta - principalmente se comparada à brasileira -,
o resultado só pôde ser conhecido no dia 7, quando projeções deram
vitória a Biden. De seu lado, Trump alegou fraudes e movimentou
equipes de advogados para buscar recontagens de votos em Estados
vencidos pelo democrata, estratégia que terminou fracassando.
No Brasil, repercutiu uma declaração do democrata feita durante a
campanha sinalizando que o Brasil poderia sofrer consequências
econômicas caso não impedisse a destruição da Amazônia. Sem
reconhecer a vitória de Biden, Jair Bolsonaro reagiu e disse que
“quando acabar a saliva, tem que ter pólvora”.

Enquanto isso...
Quatro resoluções sobre preservação ambiental foram derrubadas durante
reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Duas delas restringiam o
desmatamento e a ocupação em áreas de preservação ambiental de vegetação
nativa, como restingas e manguezais. Em seguida, a Justiça derrubou a
decisão.
Na Bolívia, Luis Arce foi eleito Presidente em 23 de outubro. O governo do Brasil
foi o último a parabeniza-lo entre todos os países que fazem fronteira com a
Bolívia. Ex-ministro da Economia de Evo Morales, Arce integra o Movimento
para o Socialismo (MAS).
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GUERRA DAS VACINAS

O mês de dezembro foi marcado pelas tensões em torno das vacinas
contra a covid-19. Enquanto outros países anunciavam suas
programações de início da vacinação, como os EUA e nações da
Europa, o Brasil ainda não tinha um plano nacional divulgado.

O cenário ganhou contornos ainda mais belicosos quando o
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) declarou, em 7 de
dezembro, que a imunização no Estado com o uso da Coronavac, ainda
sem registro na Anvisa, começaria em 25 de janeiro. O anúncio jogou a
pressão sobre o Governo Federal. O Ministério da Saúde rebateu o
anúncio no dia 13 dizendo que nenhum laboratório havia pedido à
Anvisa o registro para uso emergencial até aquele momento.
Um dia antes, no bojo de ações que discutiam a questão, a AdvocaciaGeral da União havia apresentado um plano nacional ao STF sem
especificar data de início e término da imunização. Após, o ministro
Ricardo Lewandowski deu 48 horas para que o Planalto esclarecesse a
situação. Na resposta, dia 15, a AGU informou que o Governo prevê
iniciar a vacinação em até 5 dias após o registro ou autorização pela
Anvisa. No dia 16, depois de todo o imbróglio, o Ministério da Saúde
incluiu o uso da Coronavac no plano de imunização.
No dia 17, por dez votos a um, o STF autorizou a aplicação de medidas
restritivas para quem se recusar a se vacinar contra a covid-19. O
tribunal ressaltou que a vacinação obrigatória não significa vacinação
forçada.
Enquanto isso...
No dia 15 de dezembro, o Brasil teve 964 mortos pela covid, totalizando quase 183
mil mortos e quase 7 milhões de casos da doença desde o início da pandemia.
Também em dezembro, após as Eleições, Estados e Municípios começam a adotar
novas medidas de restrição para reduzir a contaminação.
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STF PROÍBE REELEIÇÃO DE
MAIA E ALCOLUMBRE
No dia 6 de dezembro, o STF decidiu
que os atuais presidentes da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-AP) não
poderiam disputar a reeleição na
mesma legislatura. O placar foi
diferente na análise dos dois casos: 7
votaram contra e 4 a favor da
reeleição de Maia; quanto a
Alcolumbre, o placar foi 6 a 5.
Prevaleceu a interpretação de que o §
4º do artigo 57 da Constituição
Federal é claro ao impedir a
recondução para o mesmo cargo na
eleição imediatamente subsequente a
do primeiro ano da legislatura. A
votação decidiu a Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6524 ajuizada
pelo PTB, que pedia a vedação à
recondução.

NOVO FUNDEB
O
Congresso
Nacional
havia
promulgado, em agosto, a PEC que
tornou permanente o Fundeb. Como
a vigência da distribuição de recursos
terminava ao fim do ano de 2020, foi
necessário editar uma norma
regulamentando os novos aspectos
de distribuição do fundo.
Assim, os parlamentares elaboraram
um Projeto de Lei com as diretrizes e
orientações do repasse dos recursos
do Fundeb para os próximos anos.
Após discussões polêmicas em torno
do financiamento de entidades
privadas, a regulamentação foi
aprovada no Congresso sem as
emendas que direcionaram parte dos
recursos a escolas filantrópicas e
confessionais e do Sistema S.

Enquanto isso...
Reportagem da Revista Época afirma que a Abin produziu relatório em favor do filho do Presidente,
o Senador Flavio Bolsonaro (REP-RJ), investigado por suposto envolvimento no esquema
conhecido como “rachadinha” na ALERJ.
O Ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio foi demitido no dia 10 de dezembro após vir a
público desentendimentos com o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo.
No dia 14, o Colégio Eleitoral confirmou a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump. Biden teve 306
votos no Colégio Eleitoral e Trump, 232. No dia seguinte, Bolsonaro parabenizou o democrata.
No dia 20, Dr. Furlan (CID) derrotou o irmão do Senador Davi Alcolumbre, Josiel Alcolumbre (DEM)
nas Eleições para Prefeito de Macapá (AP).
Em 22 de dezembro, o Prefeito do Rio, Marcelo Crivella (REP) foi preso em meio às investigações de
um suposto esquema de pagamento de propina na liberação de contratos no Executivo municipal.
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Sem dúvida, 2020 foi um ano de
grandes desafios. Nos adaptamos e
reinventamos nosso caminho.
Nós acreditamos na resiliência e
em nunca desistir dos nossos
sonhos. Por isso, neste novo ciclo
que se inicia, continue contando
com a gente e a mesma
determinação de sempre.

Feliz 2021!
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