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DESTAQUES 

 

Trabalhadores (e empresas) terão de comprovar gastos com home office, decide Receita 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 13h01min 

 

A Receita Federal decidiu, no fim do ano passado — a poucos dias do fim do governo 

Jair Bolsonaro (PL) —, que trabalhadores e empresas terão de comprovar as despesas que os 

funcionários têm por trabalhar em home office, quando o empregador ressarce os empregados 

pelos gastos com internet e conta de luz. Ao mesmo tempo, o Fisco entendeu que o auxílio 

home office (ou teletrabalho) tem caráter indenizatório e não faz parte do salário do 

empregado, por isso não deve ser incluído na base de cálculo das contribuições 

previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e não há incidência de Imposto 

sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF). Além disso, empresas no regime de tributação pelo 

lucro real podem deduzir os valores pagos. Mas a Receita diz que as despesas com o auxílio 

têm de ser “necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora” e que, 

“para a caracterização do aspecto indenizatório dos valores percebidos, o beneficiário deve 

comprová-los, mediante documentação hábil e idônea”. A decisão da Receita é inédita e está 

na solução de consulta Cosit 63/2022, assinada pela então subsecretaria de tributação e 

contencioso da Receita, Cláudia Lúcia Pimentel Martins da Silva, e publicada em 27 de 

dezembro de 2022 no Diário Oficial da União. Fonte: InfoMoney  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Plano de Gestão Tático 2023-2024 é divulgado pela Anatel 

Poder Executivo | 17/01/2023 

 

Criar as condições necessárias para ampliar e modernizar as infraestruturas de 

telecomunicações, contribuindo, assim, com o desenvolvimento nacional, a digitalização da 

sociedade e com a redução das desigualdades sociais e regionais está entre os objetivos do 

Plano de Gestão Tático 2023-2024, divulgado na terça-feira 17/01 pela Agência Nacional de 

Telecomunicação. Foram estabelecidas 18 metas táticas para os objetivos estratégicos de 

processos priorizados para o período. O horizonte temporal de dois anos visa a possibilitar a 

continuidade e a fluidez das ações regulatórias e de gestão da Agência. O PGT traz o 

desdobramento da estratégia da Anatel para superar os desafios e oportunidades no médio 

prazo, de modo a promover maior clareza e ampla capacidade de resposta quanto aos 

resultados esperados pela sociedade, pelo setor e pelo Poder Público. Confira o documento 

aqui. Fonte: Abranet  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Provedores de internet apresentam demandas ao MCom 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 12h37min 

 

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, recebeu, na quarta-feira (18), 

representantes da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações 

(ABRINT). A organização, que conta com mais de 1,4 mil empresas associadas e mais de 21 

milhões pontos de acesso em todo o país, apresentou a instituição e algumas demandas do 

setor. Eles ainda se colocaram à disposição da Pasta para contribuir na inclusão digital dos 

brasileiros que ainda não têm acesso a este serviço. Para a expansão da rede no país, a 

ABRINT propõe uma assimetria regulatória para garantir um maior acesso à rede fixa para a 



 
 
 
população. Atualmente, são mais de 19 mil provedores espalhados pelo Brasil, sendo que 

cerca de 40% deles têm até 5 mil assinantes. Além disso, a instituição comentou a 

necessidade de se propor os parâmetros para utilização dos postes para possibilitar a conexão 

em áreas de mais difícil acesso. "Nos colocamos à disposição do Governo Federal para ser 

uma fonte de dados importante do setor para apoiar o país na inclusão digital", disse Cristiane 

Sanches, líder do Conselho de Administração da ABRINT. "Os números demonstram a força 

dos provedores. Entendemos que podemos fazer muito mais pelo país. A internet é vital e 

precisa ser democratizada o quanto antes", completou o diretor presidente da associação, 

Mauricélio Oliveira, que aproveitou a oportunidade para convidar o ministro para participar do 

Encontro Nacional da ABRINT, previsto para o fim de maio, em São Paulo (SP). Fonte: ASCOM 

MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Recursos do fundo de ciência e tecnologia serão recompostos 

Poder Executivo | 17/01/2023 – 19h56min 

 

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou na terça-feira 

(17) que os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) 

serão recompostos integralmente. O valor previsto para 2023 ainda não foi divulgado. Luciana 

Santos também anunciou que será revogada a Medida Provisória nº 1.136/2022, que 

estabelece limites para a aplicação dos recursos do FNDCT em despesas. Atualmente, 

dispositivo permite o contingenciamento dos recursos e prevê que utilização de 100% só 

poderá ser alcançada em 2027.  “Tenho a satisfação de anunciar a recomposição integral do 

orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o fim dos limites 

impostos pela MP 1.136, editada pelo governo anterior e que perderá validade nos primeiros 

dias de fevereiro”, afirmou. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel libera uso de faixa de 450 MHz em redes privativas para aeroportos 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 11h04min 

 

A Anatel liberou a utilização da faixa de 450 MHz em redes privativas para aeroportos. 

A decisão consta em ato publicado no Diário Oficial da União de quarta-feira, 18, assinado pelo 

superintendente de outorga e recursos à prestação (SOR), Vinicius Caram. A utilização em 

aeroportos deverá acontecer com blocos de apenas 100 kHz, indicando uso em aplicações 

mais simples, como de Internet das Coisas. Desta forma, as faixas são de 451,00625 MHz a 

452,00625 MHz e de 461,00625 MHz a 462,00625 MHz.  O ato prevê que a largura de faixa 

ocupada no bloco seja "a menor possível, de modo a reduzir a possibilidade de interferência 

entre canais adjacentes". Porém, os blocos podem ser utilizados de forma agregada, desde 

que respeitado os limites inferior e superior dos blocos de frequências mais baixa e mais alta, 

respectivamente. Também podem ser utilizados na forma de submúltiplos com larguras de 

faixa de 25 kHz. Fonte: Teletime  
Leia mais 

Retorno ao índice 

CADE abre processo contra 18 empresas por fraude em licitações de TI 

Poder Executivo | 18/01/2023 

 

A Superintendência Geral do Cade decidiu instaurar processo sobre o cartel montado 

por empresas de tecnologia da informação para fraudar licitações pública. A partir do acordo de 

leniência firmado com a Microstrategy Brasil, a SG/Cade entendeu pela existência de indícios 

robustos de cartel, com 18 empresas e 25 pessoas investigadas.  Como aponta o Cade, as 

informações demonstram a combinação de preços, propostas e escolha prévia de vencedores, 

com existência de “cartel em licitações públicas e privadas de produtos e serviços de 



 
 
 
inteligência de negócios (business intelligence), tais como a venda de licenças e o 

fornecimento de serviços de manutenção e consultoria”. O esquema operava desde 2014.  O 

próprio Cade reconhece que o processo no âmbito da defesa da concorrência se deve às 

condutas apuradas nas operações “Gaveteiro” e “Circuito Fechado”, realizadas pela Polícia 

Federal, bem como de relatório elaborado pela Controladoria Geral da União (CGU). Tratam-se 

de operações sobre fraudes de R$ 50 milhões no Ministério do Trabalho e R$ 40 milhões no 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), sempre pela venda de 

soluções de TI. Fonte: Convergência Digital  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo ratifica salário mínimo em R$ 1.302 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 14h14min 

 

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, reforçou na quarta-feira (18) que o 

salário mínimo em 2023 será de R$ 1.302. A medida destoa do valor de R$ 1.343 proposto 

pelos sindicatos em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também é menos 

que os R$ 1.320 prometidos pelos petistas durante a campanha. “O salário mínimo está em 

vigor: R$ 1.302. A partir daqui, nós vamos construir na mesa de negociação nesse grupo 

instituído a partir do despacho do presidente Lula”, disse o ministro durante encontro com 

representantes de centrais sindicais no Palácio do Planalto. Durante a solenidade, Lula assinou 

a criação de grupos de trabalho com a presença de representantes do governo e de sindicatos 

para discutir temas voltados ao trabalhador. Uma das medidas diz respeito a um GT para 

debater a valorização do salário mínimo. Segundo Marinho, o “conjunto de governo” discutirá 

propostas para aumento real do salário. “Nós vamos fazer [em referência à valorização do 

salário] respeitando a previsibilidade da nossa economia”, declarou. A previsão é de que haja a 

construção de uma proposta para a política de valorização do salário mínimo em até 45 dias. A 

tendência é que o novo valor seja apresentado em 1º de Maio, quando é celebrado o Dia do 

Trabalho. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Reforma do imposto sobre consumo está “em boas mãos”, diz Haddad 

Poder Executivo | 17/01/2023 – 20h15min 

 

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) afirmou que a atual proposta de reforma 

tributária que trata do imposto sobre consumo, em tramitação no Congresso Nacional, está "em 

boas mãos", consolidada e com discussões já maduras. No segundo dia de reuniões no Fórum 

Econômico Mundial, em Davos (Suíça), Haddad reforçou a expectativa de que as discussões 

sobre a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal estejam concluídas até abril. Ele concedeu 

entrevista na terça-feira (17), após jantar promovido pelo banco BTG Pactual. De acordo com o 

ministro, o Governo Federal pretende abrir, logo em fevereiro, o debate sobre o novo 

arcabouço fiscal. A questão fiscal foi discutida pelo ministro com a diretora-geral do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que manifestou intenção de ajudar o Brasil 

na construção de uma nova estrutura. "O BID [Banco Interamericano de Desenvolvimento] 

também se colocou à disposição. Muitos economistas brasileiros, a universidade, os 

especialistas vão ser chamados a opinar sobre isso", explanou. Fonte: ASCOM Secom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Reforma tributária será fatiada, confirma Baleia Rossi 

Poder Legislativo | 17/01/2023 – 20h15min 



 
 
 

 

Autor de uma das propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso, o 

deputado Baleia Rossi (MDB-SP) confirmou que o texto será fatiado. No primeiro semestre, 

será discutida a reformulação nos tributos sobre o consumo. A reforma do Imposto de Renda, 

que inclui a tributação sobre dividendos, ficará para o segundo semestre. O parlamentar deu a 

informação no fim da tarde, ao chegar para reunião com o secretário especial para Reforma 

Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy. “Tanto a PEC [proposta de emenda à 

constituição] 45 [que tramita na Câmara] quanto a 110 [que está no Senado] falam sobre 

impostos sobre consumo. Outras matérias devem ser apreciadas, mas, nesse primeiro 

momento, [a reforma tributária] será sobre consumo”, disse Rossi. O deputado confirmou que o 

governo e a base aliada pretendem unir os dois textos em tramitação. “A ideia é aproveitar 

tanto o trabalho da PEC 45 quanto da PEC 110 para utilizar o melhor de cada uma”, explicou. 

Durante a transição, o ministro Haddad tinha informado que o governo usaria os dois textos 

como base para a proposta de reforma tributária, com a possibilidade de o governo também 

incluir pontos nas discussões. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Viviane Varga é nova secretária-adjunta do Tesouro Nacional 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 15h01min 

 

O governo federal nomeou a economista Viviane Varga como secretária-adjunta do 

Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. No cargo, ela responderá ao secretário do 

Tesouro Nacional, Rogério Ceron. Em comunicado divulgado na quarta-feira (18), o Ministério 

da Fazenda informou que Varga é servidora de carreira do Tesouro “desde 1995, ocupando o 

cargo de auditora federal de finanças e controle”. Também “possui ampla experiência em 

finanças públicas, gestão fiscal, financiamento e administração da dívida pública e análise 

macroeconômica”. Ela tem passagens pela Subsecretaria de Gestão Fiscal, foi chefe da 

assessoria econômica, de assuntos legislativos e de comunicação de gabinete do Tesouro 

Nacional, “e recentemente trabalhou na Subsecretaria de Planejamento Estratégico da Política 

Fiscal”. Além disso, exerceu a função de conselheira fiscal de empresas estatais da União, 

como da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e três subsidiárias da Petrobras: Logigás, 

Liquigas e Rnest. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Itamaraty escolhe seu chefe da área econômica 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 12h47min 

 

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, avança na montagem de sua equipe 

para levar adiante a missão, que citou em sua posse, de “reconduzir o país ao grande palco 

das relações internacionais” após “um retrocesso sem precedentes”. O secretário de Assuntos 

Econômicos e Financeiros (Saef) será Mauricio Lyrio, atual embaixador na Austrália. Ele foi 

porta-voz do então ministro Celso Amorim durante algum tempo. O secretário de Assuntos 

Econômicos e Financeiros é normalmente o ‘sherpa’, o representante pessoal do presidente da 

República nas negociações do G20 e em outros foros. E terá a tarefa de coordenar a 

organização da presidência do G20 no Brasil, a partir de dezembro, evento que será 

especialmente relevante na reinserção do país na cena internacional. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Wilson Wellisch é nomeado secretário de Radiodifusão no MCom 



 
 
 

Poder Executivo | 17/01/2023 

 

Saiu em edição extra do Diário Oficial da União de terça-feira, 17, a nomeação de 

Wilson Wellisch para o cargo de secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações. A 

medida foi assinada pelo ministro chefe da Casa Civil da Presidência, Rui Costa. Servidor de 

carreira da Anatel (onde chegou até mesmo à presidência interina durante a vacância na 

nomeação do atual presidente, Carlos Baigorri), Wellisch atuou no MCom durante o governo 

Jair Bolsonaro como diretor de política setorial. Ele foi exonerado no primeiro dia útil do 

governo Lula, mas pouco tempo depois foi cedido novamente à pasta pela agência reguladora. 

Em comunicado do Ministério, o secretário destacou entre os primeiros compromissos a 

transformação digital. "Isso vai garantir maior eficiência e transparência às outorgas. Nesse 

sentido, vou trabalhar junto à minha equipe para buscar ferramentas de tecnologia da 

informação que nos permitam atingir este objetivo", afirmou Wellisch. Fonte: TelaViva 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Rico vai pagar mais e vamos lutar por isenção de até R$ 5 mil, diz Lula sobre IR 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 14h08min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na quarta-feira (18), em discurso 

para representantes de centrais sindicais, que “ricos vão pagar mais (Imposto de Renda), 

vamos mudar a lógica, vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico”. “Nesse país, 

quem paga imposto de renda de verdade é quem tem holerite de pagamento, porque é 

descontado no pagamento e a gente não tem como não pagar. Mas a verdade é que o pobre 

que ganha R$ 3 mil reais, proporcionalmente, paga mais do que alguém que ganha R$ 100 mil 

reais”, disse. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Carf retoma julgamentos com R$ 11,5 bilhões na pauta e voto de qualidade 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 13h52min 

 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) pautou 58 processos, que 

cobram pelo menos R$ 11,5 bilhões, para os primeiros julgamentos de 2023. As sessões, 

marcadas para o início de fevereiro, serão as primeiras depois da alteração do voto de 

qualidade — que volta a ser um desempate com tendência mais favorável à Fazenda Nacional. 

A pauta foi divulgada quarta (18). Além de casos bilionários, constam teses que os 

contribuintes passaram a vencer quando o critério de desempate lhes eram favorável, mas que 

perdiam no modelo de voto de qualidade. Se derrotadas no Carf, as empresas podem recorrer 

à Justiça, mas precisam apresentar alguma garantia do valor em discussão. A Fazenda não 

pode recorrer. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Veja como aderir ao programa Litígio Zero do governo federal 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 12h40min 

 

Lançado em 12 de janeiro pelo Ministério da Fazenda, o programa Litígio Zero, 

chamado oficialmente de PRLF (Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal), prevê a 

renegociação de dívidas de pessoas físicas e empresas, com descontos e prazo de até 12 

meses para pagamento. A adesão ao programa deve ser feita das 8h de 1º de fevereiro de 

2023 até as 19h de 31 de março de 2023, segundo portaria conjunta da Receita Federal e da 

Fazenda Nacional. Podem ser negociadas dívidas tributárias em discussão no âmbito das DRJ 



 
 
 
(Delegacias da Receita Federal de Julgamento), do Carf (Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais) ou débitos de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscritos em dívida ativa 

da União. Para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, o desconto será de 40% a 50% 

do valor total da dívida, incluindo o tributo que originou o passivo, além de juros e multa, para 

débitos até 60 salários mínimos (R$ 78.120). No caso de dívidas acima de 60 salários mínimos, 

o desconto é de até 100% sobre o valor de juros e multas, no caso de valores irrecuperáveis ou 

de difícil recuperação. O governo ainda vai permitir o uso de prejuízos fiscais e base de cálculo 

negativa para quitar de 52% a 70% do débito. Em todos os casos, o percentual efetivo de 

desconto observará a capacidade de pagamento do contribuinte. As dívidas que se enquadram 

nessa categoria representam mais de 30 mil processos no Carf, com valor total superior a R$ 

720 milhões. Já nas delegacias da Receita Federal, são mais de 170 mil processos, totalizando 

quase R$ 1 bilhão, segundo o Ministério da Fazenda. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Receita eleva para R$ 15 milhões valor para aplicar recurso automático 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 11h30min 

 

O Ministério da Fazenda aumentou o valor mínimo para a apresentação de recurso de 

ofício pelas turmas de julgamento das delegacias regionais de Julgamento da Receita Federal. 

A partir de 1º de fevereiro, os presidentes das turmas recorrerão apenas quando os valores em 

tributos e multas a pagar ultrapassarem R$ 15 milhões. Hoje, o piso é de R$ 2,5 milhões. A 

portaria foi publicada na quarta-feira (18) no Diário Oficial da União. O recurso de ofício é o 

pedido de revisão automática apresentado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf). Assim, quando o contribuinte vencer em primeira instância, a Receita Federal deixará de 

recorrer, encerrando o litígio. Se o valor a pagar em tributos e multas ultrapassar o valor 

mínimo, a Receita deve recorrer. A mudança publicada na quarta-feira (18) também se aplica 

aos casos em que o contribuinte é excluído do processo por ilegitimidade passiva, ainda que 

seja mantida a exigência do pagamento total do crédito tributário. Assim, caso a Receita 

entenda que deva recorrer ao Carf, é preciso apresentar um recurso voluntário. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Aumento do salário mínimo para R$ 1.320 aumentaria gastos em R$ 7 bilhões, diz 

Fazenda 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 10h23min 

 

O gasto anual do governo para aumentar o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 

em 2023 chega a R$ 7 bilhões. O valor considera a estimativa oficial do Ministério da Fazenda 

enviada ao Estadão/Broadcast de que cada R$ 1 de aumento no piso das remunerações tem 

custo bruto de R$ 389,8 milhões ao ano nas despesas do governo. Na prática, o reajuste do 

salário mínimo afeta o valor dos benefícios previdenciários, assistenciais, do abono salarial e 

do seguro-desemprego e gera um aumento da despesa pública. O aumento de R$ 1 no mínimo 

também reforça a arrecadação previdenciária em R$ 23,4 bilhões, resultando em um impacto 

líquido R$ 366,4 bilhões nas contas públicas. Mas a dificuldade do governo é acomodar essa 

despesa extra no teto de gastos, a regra que atrela o crescimento das despesas à inflação. 
Fonte: O Estado de S. Paulo 

Leia mais 
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Frente Parlamentar do Empreendedorismo se mobiliza contra mudanças do pacote de 

Haddad no Carf 

Poder Legislativo | 17/01/2023 – 17h01min 

 

O pacote de medidas de ajuste fiscal anunciado na semana passada pelo ministro da 



 
 
 
Fazenda, Fernando Haddad, começa a encontrar as primeiras resistências no Congresso 

Nacional. Com 214 deputados e senadores, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo 

(FPE) prepara uma mobilização para tentar barrar as mudanças no Conselho de Administração 

de Recursos Fiscais (Carf) – tribunal que julga, no âmbito administrativo, recursos dos 

contribuintes contra autuações da Receita Federal, composto de forma paritária por 

representantes do Fisco e dos contribuintes. O pacote trouxe o retorno do chamado voto de 

qualidade. Desde 2020, em caso de empate no julgamento de autos de infração, o caso era 

resolvido de forma favorável aos contribuintes. Com a nova Medida Provisória (MP) editada 

pelo governo Lula, os presidentes dos órgãos julgadores, sempre conselheiros representantes 

da Fazenda Nacional, voltam a ter o poder de desempatar o julgamento, por meio do voto de 

qualidade. Com isso, a tendência é de que essas decisões sejam desempatadas a favor do 

Fisco. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 
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Estado de São Paulo institui Programa de Parcerias de Investimentos 

Poder Executivo | 17/01/2023 – 06h27min 

 

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), instituiu, via decreto, o 

Programa de Parcerias de Investimentos do Estado (PPI-SP), que tem como meta ampliar e 

fortalecer os mecanismos de colaboração entre o estado e o setor privado, voltados ao 

desenvolvimento com base sustentável. A iniciativa será coordenada pela Secretaria de 

Parcerias em Investimentos.  “Nossa ideia é garantir a expansão da infraestrutura no território 

paulista, unindo qualidade de projeto e tarifas adequadas ao consumidor”, apontou o secretário 

pasta, Rafael Benini. Um dos objetivos é fortalecer políticas de integração dos diferentes 

modais de transporte de passageiros e de bens. Projetos de infraestrutura contratados por 

municípios paulistas poderão integrar o PPI-SP, após aprovação, bem como as obras e 

serviços de engenharia, principalmente os desenvolvidos em regiões metropolitanas. Fonte: JOTA 
Leia mais 
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ORÇAMENTO 

 

Ponto do Orçamento que identificava despesas ampliadas pela PEC da Transição é 

vetado 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 13h25min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou um ponto do projeto de Lei Orçamentária 

Anual (LOA - PLN 32/22) que previa a identificação de recursos obtidos com a Emenda 

Constitucional 126, promulgada em dezembro. Conhecida como PEC da Transição (PEC 

32/22), a proposta autoriza o Poder Executivo a deixar R$ 145 bilhões fora do teto de gastos. 

Lula sancionou a Lei Orçamentária Anual (Lei 14535/23) com outros vetos. Ele barrou R$ 4,2 

bilhões em despesas e o provimento de 512 cargos federais. A norma foi publicada na terça-

feira (17), em edição extra do Diário Oficial da União. De acordo com a mensagem 

encaminhada ao Congresso Nacional, o veto à identificação pretende facilitar a aplicação do 

dinheiro. Para o Palácio do Planalto, o texto aprovado por senadores e deputados causaria 

“aumento de rigidez e de ineficiência do processo de alocação orçamentária”. O dispositivo 

vetado previa que programações orçamentárias referentes a despesas incluídas no Orçamento 

pela ampliação do teto de gastos deveriam ser classificadas com um código específico (8.444). 

Mas, segundo o Poder Executivo, a criação de um grupo de fontes de recursos exclusivo para 

as despesas sujeitas ao teto de gastos ampliado “contraria o interesse público”. “O grupo de 

fontes de recursos não possui a finalidade de identificação de despesas. Diferencia se são 

recursos do exercício, de superávit ou ressalvados da Regra de Ouro”, argumenta o Palácio do 

Planalto. Fonte: Agência Câmara 
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Governo sanciona Orçamento de 2023 com vetos 

Poder Executivo | 17/01/2023 – 18h12min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na terça-feira (17) a Lei Orçamentária 

Anual (LOA) para este ano (Lei 14.535, de 2023). Ele vetou um total de R$ 4,266 bilhões em 

despesas propostas, além do provimento de 512 cargos federais. A maior parte dos recursos 

vetados (R$ 4,18 bilhões) iria para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT), para ações de fomento de pesquisa, contratos com organizações 

sociais e obras. O motivo do veto, segundo o Executivo, é um descumprimento da proporção 

entre operações reembolsáveis e não reembolsáveis, algo que é exigido pela legislação que 

regulamenta o FNDCT. Outros R$ 60 milhões iriam para o Ministério da Economia, para 

fomento ao associativismo e ao cooperativismo. O argumento para o veto é que essas áreas 

estão sob a competência do Ministério do Trabalho. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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POLÍTICA 

 

Calendário de Haddad anima Congresso, mas parlamentares alertam para cumprimento 

de prazos 

Poder Legislativo | 18/01/2023 – 15h19min 

 

Integrantes da cúpula do Congresso estão entusiasmados com as sinalizações do 

ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), sobre a disposição do governo em apoiar o 

avanço da reforma tributária ainda no primeiro semestre e encaminhar até abril o projeto que 

tratará da nova âncora fiscal. Parlamentares alertam, porém, para a necessidade de o chefe da 

equipe econômica cumprir essas entregas, a fim de que não seja encarado como um “homem 

de promessas vazias”. Essa era uma reclamação constante do Poder Legislativo em relação ao 

ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Nos últimos dias, Haddad indicou que indicou que o 

governo trabalhará pelas duas pautas. Ele defendeu ainda que a reforma do Imposto de Renda 

(IR) avance no segundo semestre. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Fabiano Contarato será o novo líder do PT no Senado 

Poder Legislativo | 18/01/2023 – 15h12min 

 

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi escolhido pelo Partido dos Trabalhadores 

como novo líder da bancada da legenda no Senado. A escolha do nome de Contarato, feita 

pela bancada do PT, foi anunciada na quarta-feira (18). Ele ocupará a função que até 2022 

estava com Paulo Rocha (PT-PA), que se despede do Senado em fevereiro, com o fim de seu 

mandato. Pelo Twitter, Contarato agradeceu a confiança dos colegas de bancada: “Recebo 

com imensa alegria e senso de responsabilidade a missão de ser o líder da bancada do Partido 

dos Trabalhadores no Senado. Agradeço a confiança e o apoio dos meus companheiros de 

luta na Casa”, publicou o senador. Ele também prometeu que trabalhará incansavelmente para 

que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja vitorioso nas decisões do Senado e 

consiga promover justiça social, emprego, saúde, educação e segurança para a população. 
Fonte: Agência Senado 
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Senadores do PL avisam PT que vão trabalhar para investigar governo na CPI dos Atos 

Golpistas 



 
 
 

Poder Legislativo | 18/01/2023 – 12h43min 

 

Os senadores do PL trabalham para ampliar o escopo da CPI dos Atos 

Antidemocráticos, pilotada por Renan Calheiros (MDB-AL), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e 

Soraya Thronicke (União-MS). Eles desejam incluir na investigação os ministros da Justiça, 

Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio Monteiro. A ideia é sinalizar ao governo Lula que o 

colegiado, se prosperar, pode ir além da responsabilização de bolsonaristas e atingir a atual 

gestão. O PL será o maior partido do Senado neste ano, com 15 parlamentares. Há 

bolsonaristas eleitos também no Republicanos, com 3 senadores, e no PP, com 6. O recado foi 

passado por integrantes do partido ao senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo na 

Casa. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Haddad diz ver risco de novos ataques em Brasília, mas que democracia não está 

ameaçada 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 10h58min 

 

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) afirmou ver riscos de um novo ataque 

semelhante ao de 8 de janeiro em Brasília, mas disse que isso não é razão para preocupações 

com a democracia brasileira. Haddad está em Davos, na Suíça, onde participa do encontro 

anual do Fórum Econômico Mundial. Os ataques do dia 8 aumentaram os questionamentos ao 

ministro sobre os riscos à democracia do país. "Acredito que há possibilidade de surpresas aí, 

porque são células que se organizam muito rapidamente e com um princípio estabelecido pela 

narrativa do ex-presidente [Jair Bolsonaro], que despertou paixões irreconciliáveis com a 

democracia", afirmou. Ele acrescentou, no entanto, que "não é um outro tipo de enfrentamento 

institucional" quando comparado à invasão do Capitólio, sede do Congresso dos Estados 

Unidos, no dia da posse do democrata Joe Biden, em 6 de janeiro de 2021. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Tenho disposição para dialogar até com o PL, diz Zeca Dirceu 

Poder Legislativo | 18/01/2023 – 09h23min 

 

O deputado Zeca Dirceu (PT-PR), próximo líder da bancada petista na Casa, disse 

buscará diálogo com a oposição para aprovar temas de interesse do governo na Câmara dos 

Deputados, mas que terá “cautela” nas negociações. “Da minha parte, há uma disposição, 

como a gente já fez após os atos terroristas, de dialogar até com os partidos que são da 

oposição; como foi feito com o PL, que participou ativamente da aprovação da intervenção aqui 

na segurança pública do Distrito Federal”, disse o deputado em entrevista ao jornal Folha de S. 

Paulo divulgada na quarta-feira (18). O petista afirmou que o consenso entre as bancadas para 

discutir pautas de costumes será difícil. No entanto, argumentou que a prioridade dos 

deputados da base do governo não pode ser “destruir a oposição”. “A minha postura é de muita 

cautela, de muito cuidado e de disposição para dialogar até com quem não gosta da gente”, 

disse. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Alckmin demonstra força política com retirada de IPI de pacote 

Poder Executivo | 17/01/2023 – 07h 

 

O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, 

indicou que a reoneração do IPI não ocorreu por uma movimentação política de sua pasta. Em 

evento na Fiesp, ele não entrou em detalhes, mas confirmou que a medida estava no cardápio 

de ações fiscais previstas pelo colega da Fazenda, o ministro Fernando Haddad. 



 
 
 
“Conseguimos que isso não fosse incorporado”, destacou. Alckmin também apontou que o IPI 

será discutido no âmbito da reforma tributária e que a ideia é extinguir o tributo. Dessa forma, 

ainda que na Fazenda interlocutores apontassem na semana passada a possibilidade de a 

reoneração ser feita em um “segundo momento”, a fala de Alckmin consolida cenário de que a 

medida tende a não ser adotada, salvo piora muito dramática nas condições fiscais. Fonte: JOTA 
Leia mais 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Lula se reúne com Biden em 10 de fevereiro, em Washington 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 15h23min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará uma visita oficial aos Estados Unidos no dia 

10 de fevereiro. Lula se reunirá com o presidente americano, Joe Biden, em Washington. A 

viagem aos EUA começou a ser acertada antes mesmo de o presidente tomar posse. Em 

dezembro, Lula se reuniu com o conselheiro de Segurança Nacional daquele país, Jake 

Sullivan. Havia a expectativa de a visita acontecer em janeiro, mas, por questões de agenda, 

ficou para o início de fevereiro. Joe Biden foi um dos primeiros líderes internacionais a 

reconhecer a vitória de Lula, na eleição de outubro. No dia 8 de janeiro, quando vândalos 

golpistas invadiram e depredaram as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso e do 

Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, Biden e altos funcionários do governo americano 

defenderam a democracia no Brasil. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Governo avalia termos para entrada na OCDE e adia comando nos Brics para 2025 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 10h31min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que sua pasta já tem um grupo de 

trabalho para apresentar os termos para uma eventual entrada do Brasil na Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O martelo vai ser batido pelo presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, disse o ministro. Haddad se reuniu quarta (18) com o secretário-geral, 

da OCDE, Mathias Cormann. O Brasil iniciou processo para que o país faça parte da 

organização, conhecida como “clube dos ricos”, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro 

(PL). “O Brasil pleiteou a entrada no organismo. Essa aproximação está acontecendo 

naturalmente e agora vamos ver com Itamaraty e o presidente da República os próximos 

passos. Temos de desenhar a política que vai ser feita com o Itamaraty e os ministérios para 

se alinhar às determinações do presidente da República”, afirmou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

CEOs esperam ciberataque catastrófico nos próximos anos 

Mercado | 18/01/2023 – 12h21min 

 

A maioria dos executivos mundiais espera por um grande ciberataque nos próximos 

dois anos, segundo o “Global Cybersecurity Outlook 2023”, relatório elaborado pelo Fórum 

Econômico Mundial que consulta especialistas em segurança digital para elaborar um 

panorama das expectativas sobre o tema nos próximos anos. De acordo com o último relatório, 

publicado na quarta-feira (18) em Davos, na Suíça, mais de 93% dos especialistas em 

segurança cibernética e 86% dos líderes empresariais acreditam que pode haver “um evento 

cibernético catastrófico e de longo alcance nos próximos dois anos”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Novos modelos de IA reforçam domínio das gigantes de tecnologia 

Mercado | 18/01/2023 – 05h00min 

 

A OpenAI, criadora das tecnologias ChatGPT e DALL-E 2, pode ser avaliada em U$ 29 

bilhões. Cofundada por Elon Musk, a empresa nasceu como uma pesquisadora de tecnologias 

sem fins lucrativos, mas agora pode se tornar uma das big techs mais poderosas do mundo. A 

IA generativa está cada vez mais presente. A Microsoft anunciou que usará sistema de busca 

similar ao ChatGPT no Bing, seu sistema de buscas – provavelmente, assistentes digitais 

estarão presentes no pacote Office. O software de notas Notion e o app Canva implementaram 

ferramentas de IA que automatizam a geração de textos. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 
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Programa de imersão em inovação leva empresários brasileiros para os Estados Unidos 

Poder Executivo | 17/01/2023 

 

Empresários brasileiros que desenvolvem projetos de inovação industrial terão a 

oportunidade de participar de um programa de imersão no mercado norte-americano, em locais 

como o MIT, o Departamento de Energia (DoE) e a Cornell Tech, entre os dias 13 e 17 de 

fevereiro. A iniciativa faz parte do Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), coordenada 

pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) com apoio da Embrapii (Empresa Brasileira de 

Apoio à Pesquisa e Inovação Industrial). As inscrições estão abertas. “O setor industrial 

brasileiro possui enorme potencial de internacionalização de negócios. Os programas de 

imersão são importantes porque dão aos nossos empresários a oportunidade de conhecer as 

particularidades do mercado no exterior. Os participantes poderão definir estratégias eficientes 

para internacionalização de seus produtos ou serviços, de forma que possam trabalhar na 

prospecção de clientes e abrir portas para novos negócios”, destaca Igor Manhães Nazareth, 

presidente interino da Embrapii. Fonte: EMBRAPII  
Leia mais 
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Ataques de ransomware direcionados dobraram em 2022, diz Kaspersky 

Mercado | 17/01/2023 

 

Durante os primeiros dez meses de 2022, a proporção de vítimas atacadas por 

ransomware direcionado quase dobrou em comparação com o mesmo período de 2021, de 

acordo com relatório da Kaspersky a respeito de crimeware. O crescimento indica que as 

gangues de ransomware continuaram dominando e melhorando suas técnicas. Ainda, o estudo 

revela novos recursos introduzidos pelo notório grupo "LockBit" e um recém-chegado, "Play", 

que emprega técnicas de auto propagação. Saiba como esses grupos funcionam e como se 

proteger desses ataques. No decorrer de 2022, a Kaspersky detectou mais de 21,4 mil 

variantes de ransomware, e a parcela de afetados por golpes de ransomware direcionados em 

relação aos ataques por malware em 2022 quase dobrou, com 0,026% contra 0,016% em 

2021. Esses números mostram que os cibercriminosos estão mudando constantemente de 

ataques oportunistas para ataques de ransomware precisamente adaptados para atingir seus 

objetivos. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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TRABALHISTA 

 

Lula monta grupo para discutir salário mínimo, que fica em R$ 1.302 pelo menos até 

maio, diz Marinho 



 
 
 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 14h42min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, na quarta-feira, 18, um despacho para 

determinar a criação de uma proposta por seus ministérios para instituir a nova política de 

valorização do salario mínimo. O texto deverá ser elaborado por ministérios como Trabalho, 

Fazenda, Previdência, Desenvolvimento e Casa Civil, e terá de ser apresentado em até 45 dias 

– prazo poderá ser prorrogado por igual período, se necessário. Por enquanto, permanece, 

pelo menos até maio, o valor já vigente, de R$ 1.302, e não de R$ 1.320, como chegou a ser 

sinalizado pela equipe do petista durante a campanha eleitoral. “O salário mínimo de R$ 1.302 

está em vigor e poderá ser revisado até o dia 1º de maio, mas o valor dependerá do debate do 

GT (grupo de trabalho)”, disse o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, após cerimônia no Palácio 

do Planalto com o presidente Lula e representantes das centrais sindicais. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Sindicalistas pedem a Lula salário mínimo de R$ 1.342 e revogação da reforma 

trabalhista 

Mercado | 18/01/2023 – 13h06min 

 

Em encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, 

na quarta-feira (18), dirigentes sindicais defenderam que o debate sobre a política de 

valorização do salário mínimo não pode ser pautado pelo "deus mercado", em referência aos 

agentes econômicos e integrantes do mercado financeiro. Em discurso, sindicalistas voltaram a 

pedir que Lula garanta o piso de R$ 1.342, em detrimento do valor de R$ 1.320 aprovado pelo 

Congresso Nacional ano passado. "O debate do salário mínimo não pode ser pautado pelo 

deus mercado", afirmou o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 

(CTB), Adilson Araújo. Já o presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), 

Moacyr Roberto Tesch Auersvald, pediu que o governo petista promova o reajuste da tabela do 

Imposto de Renda (IR) com a "desoneração dos mais humildes". Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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