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Presidente Lula assina decretos que ampliam a participação popular no governo 

Empresa Pró-Ética 2022-2023 prorroga inscrições até o dia 10 de fevereiro 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

FMI diz para ricos da América Latina pagarem parcela justa de impostos 

PGFN oferece negociação que concede desconto e entrada facilitada 

Desaceleração econômica é chave para queda da confiança empresarial, diz FGV 

Empresas tentam acordo após pressão contra medida em pacote de Haddad 

Novo presidente do Carf defende voto de qualidade e nega meta de arrecadação 

Após encontro com Febraban, Mercadante defende redução na TLP 

EDUCAÇÃO 

Capacita GOV.BR reúne cursos e certificações gratuitas sobre transformação digital 

JUDICIÁRIO 

Aras diz 'amar democracia' e causa mal-estar no STF na abertura do Ano Judiciário 

“Ameaças de subversão não encontram eco em mim”, diz Pacheco na abertura do ano 

judiciário 

'Não destruíram o espírito da democracia", diz ministra Rosa Weber ao abrir ano 

judiciário 

POLÍTICA 

Padilha: Governo terá boa relação com presidente do Senado, independentemente de 

quem vença 

PT quer siglas de ministros e PP em bloco governista na Câmara 

Eleição na Câmara: 14 partidos e federações protocolam bloco único, com PT e PL, em 

apoio a Lira 

Lula promete relação de respeito com STF e diz que ataques não foram 'espontâneos': os 

recados do presidente 

Ala do União avalia candidatura avulsa para barrar Bivar na Mesa da Câmara 

Eduardo Bolsonaro é escolhido pelo PL como líder da oposição na Câmara 

Presidências das comissões na Câmara só serão definidas depois do Carnaval 

Lira pressiona, causa desconforto, mas PT cede vaga na direção da Câmara para PDT 
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Marina Silva diz que não vai votar em Lira, mas em Chico Alencar para presidência da 

Câmara 

Carla Zambelli diz que oposição vai montar 'ministério paralelo' 

Nos EUA, Bolsonaro faz campanha por Marinho e deixa em aberto se vai concorrer em 

2026 

Lula marca reunião com presidentes e líderes partidários 

Pelas contas do Planalto, disputa no Senado será por 2 ou 3 votos 

Lula dispensa 13 ministros para tomarem posse no Congresso 

Em aceno a grupo rebelde, Pacheco fala em debater mandato para ministros do STF e 

regras para decisões monocráticas 

Partido Novo lança Marcel Van Hattem para a presidência da Câmara 

Lula acompanhará abertura do Judiciário e deve mandar Rui Costa ao Legislativo como 

representante 

Após Mara Gabrilli, senadora Eliziane Gama anuncia ida para o PSD 

RELAÇÕES EXTERIORES 

Clima e migração serão tema de encontro entre Lula e Biden nos EUA 

TRABALHISTA 

Luiz Marinho nomeia mais seis integrantes para sua equipe 

Contratos de trabalho intermitente são "precários", mas "não necessariamente" serão 

extintos, diz Marinho 

 

 

DESTAQUES 

 

Telecom e internet ganham destaque no calendário do STF para o semestre 

Poder Judiciário | 01/02/2023 

 

A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, divulgou o calendário e os 

processos pautados para julgamento nas sessões plenárias presenciais marcadas para o 

primeiro semestre de 2023. Entre 1º/2, início do Ano Judiciário, e 30/6, o Plenário se reunirá 

em 42 sessões presenciais. A solenidade de abertura do Ano Judiciário - evento que costuma 

contar com a participação dos chefes dos Poderes da República, do Ministério Público e da 

Ordem dos Advogados do Brasil - está marcada para as 10h do dia 1º/2 . A primeira sessão 

ordinária será realizada no mesmo dia, a partir das 15h. Entre os temas mais importantes do 

semestre estão questões diretamente relacionadas às telecomunicações e internet: há sete 

ações nesse campo. Caso do acesso a dados e a comunicações telefônicas, por autoridade 

policial, de telefone celular encontrado no local do crime; da própria interceptação telefônica; 

do acesso a dados cadastrais das operadoras a policiais; o bloqueio de redes sociais de 

autoridades públicas; ou o monopólio dos Correios. Fonte: Convergência Digital 
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Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Receita Federal lança programa de autorregularização para contribuintes em 

procedimento fiscal 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 09h52min 

 

A Receita Federal publicou na quarta-feira (1º/2) no Diário Oficial da União a Instrução 

Normativa RFB nº 2.130, que regulamenta a autorregularização de débitos tributários prevista 

no art. 3º da Medida Provisória nº 1.160, de 12 de janeiro de 2023. O contribuinte que optar 

pelo benefício deverá indicar o valor do débito e realizar o pagamento do valor integral, sem a 

incidência da multa de mora e da multa de ofício. O valor será acrescido somente dos juros de 

mora. A autorregularização poderá ser feita até 30 de abril de 2023, mediante abertura de 

processo digital no Portal e-CAC, disponível na página da Receita Federal, e abrange débitos 

objeto de procedimento fiscal iniciado até 12 de janeiro de 2023 (data da Medida Provisória), 

exceto débitos apurados no âmbito do Simples Nacional. Após a abertura do processo digital, 

o contribuinte deverá retificar e retransmitir as declarações correspondentes aos débitos a 

serem regularizados, bem como efetuar o pagamento dos tributos confessados. 

Excepcionalmente serão aceitos as retificações e pagamentos até 2 de maio de 2023 para os 

pedidos abertos até 30 de abril de 2023. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel remaneja R$ 261 milhões do 4G para cidades sem TV Digital 

Poder Executivo | 01/02/2023 

 

A Anatel aprovou um novo remanejamento de recursos, de forma a liberar mais R$ 

261 milhões para o projeto de digitalização das transmissões de televisão em todas as cidades 

do país – inclusive as menores que ficaram de fora do processo encerrado ainda em 2018.  Lá 

no leilão da faixa de 700 MHz, em 2014, ainda para o 4G, a Anatel reservou R$ 3,6 bilhões do 

valor do espectro para ser destinado ao processo de transição da TV analógica para digital no 

Brasil. Em grande medida, para distribuir kits receptores para instalação residencial, mas 

também na substituição dos transmissores das emissoras de TV.  Desse dinheiro, sobrou R$ 

1,4 bilhão. A Anatel então dividiu essas sobras em dois grandes projetos: a digitalização de 

1,7 mil municípios que restaram analógicos, em proposta apresentada por emissoras de TV 

privadas e públicas; e o custeio de três das infovias de fibras óticas na Amazônia – no plano 

que atualmente responde por Norte Conectado. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Aliança entre Embrapii, academia e fornecedores vai avaliar 5G na indústria 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 16h53min 

 

Um projeto envolvendo entidades de pesquisa deverá analisar os impactos do 5G no 

ambiente industrial. A iniciativa, anunciada pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 

Industrial (Embrapii) na terça-feira, 31, tem investimento previsto de R$ 9 milhões da entidade, 

além de mais R$ 900 mil de parceiros que compõe a aliança.  O projeto foi batizado de 

"Conectividade 5G e edge computing para Transformação Digital na Indústria 4.0" (EDGE5G). 

O objetivo é buscar "respostas para aplicação de 5G em larga escala no chão de fábrica". 

Desta forma, os parceiros vão trabalhar no desenvolvimento de software, hardware e 

componentes de conectividade para construir uma plataforma na qual as aplicações industriais 

serão validadas. As aplicações 5G serão testadas em uma rede privativa em operação, como 

um "testbed" para demonstração das tecnologias. Isso envolverá Internet das Coisas, 

inteligência artificial, edge computing, realidade aumentada e segurança de dados para trazer 

ganhos de produtividade para a indústria. A Embrapii destaca o rastreamento em tempo real 
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de produto ou robô logístico com alta precisão em um galpão. Além do 5G na rede privativa, 

será utilizada a arquitetura Open RAN. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Embrapii apresenta modelo de investimentos a startups em webinar da Abstartups 

Poder Executivo | 31/01/2023 

 

A Embrapii participou, na terça-feira (31), de um webinar da Abstartups (Associação 

Brasileira de Startups) para apresentar as Agritechs – startups com soluções tecnológicas para 

a agropecuária – ao Lab2Mkt, modelo de fomento da organização para startups deeptechs, 

que tratam de tecnologias complexas ou resolução de problemas de alto impacto. A 

modalidade reduz o risco mercadológico das startups ao oferecer recursos e serviços para 

inovação e contribui para que essas empresas, que já desenvolveram a tecnologia com a 

Embrapii, tenham sucesso no mercado. “A Embrapii faz um fomento diferenciado e com 

velocidade para o empreendedor. A gente trabalha atendendo desde uma startup até uma 

grande empresa, como a Embraer, que tem mais de 20 projetos em parceria. Cada vez mais 

a gente atende um número crescente de startups, o que é excelente. Em resumo, a Embrapii 

é uma plataforma para aportar recursos no seu desafio tecnológico e no desenvolvimento do 

seu produto e serviço”, destacou José Menezes, gerente de Mobilização de Empresas da 

Embrapii. Fonte: Embrapii 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

CEO da OpenAI é cético sobre possibilidade de ChatGPT ser o novo Google 

Mercado | 01/02/2023 – 15h06min 

 

O lançamento do robô inteligente ChatGPT tem feito a comunidade tecnológica 

especular sobre a chance da plataforma tomar o lugar do Google. O CEO da OpenAI, Sam 

Altman, diz não acreditar nisso, em entrevista ao veículo digital StrictlyVC, comandado por 

Connie Loizos, editora do Tech Crunch. "As pessoas se esquecem que uma empresa gigante 

pode tomar contramedidas e é muito competente e esperta. Eu, de fato, considero que os 

modelos de busca passarão por mudanças em algum ponto, mas não serão tão drásticas 

quanto as pessoas esperam", afirmou ao site. Na sexta-feira (20), o Google anunciou que vai 

lançar o próprio chatbot com inteligência artificial para concorrer com o ChatGPT. Segundo o 

New York Times, o comunicado vem após a primeira ameaça ao negócio de US$ 149 bilhões 

(R$ 774,5 bilhões) que envolve o buscador. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ONU apresentará 8 robôs humanoides em cúpula sobre Inteligência Artificial 

Mercado | 01/02/2023 – 14h10min 

 

A ONU (Organização das Nações Unidas) apresentará oito robôs humanoides 

capazes de realizar tarefas para o bem social em uma cúpula global sobre IA (Inteligência 

Artificial) marcada para julho em Genebra, afirmou em comunicado. No encontro, que 

acontece nos dias 6 e 7 de julho, a União Internacional de Telecomunicações, agência da 

ONU, quer mostrar como as novas tecnologias e as IAs podem ajudar a alcançar os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável na luta contra a crise climática e o apoio à ação humanitária. 

"É do nosso interesse coletivo moldar a inteligência artificial mais rapidamente do que ela nos 

molda", disse a nova secretária-geral da ITU, Doreen Bogdan-Martin, em comunicado. Fonte: 

Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Twitter vai virar ‘super app’? Musk quer oferecer serviços de pagamento 

Mercado | 01/02/2023 – 12h37min 

 

O Twitter começou a solicitar licenças regulatórias nos Estados Unidos e a 

desenvolver software para oferecer pagamentos na plataforma, conforme apurou o Financial 

Times. A estratégia de tornar a rede social um 'super app' é uma parte crítica do plano de Elon 

Musk de encontrar novas fontes de receita para a plataforma. Isso porque o negócio de 

publicidade da plataforma vem desmoronando desde que o bilionário comprou a rede social 

em outubro por US$ 44 bilhões. Segundo duas fontes ouvidas pelo FT e familiarizadas com 

os planos da empresa, a diretora de gerenciamento de produtos do Twitter, Esther Crawford, 

já começou a mapear a arquitetura necessária para facilitar os pagamentos na plataforma com 

uma equipe pequena. A equipe estaria avançando ainda na criação de um espaço para para 

armazenar e proteger os dados do usuário que seriam coletados pelo sistema, segundo duas 

fontes próximas. Crawford foi inclusive nomeada como executiva-chefe da subsidiária Twitter 

Payments. A plataforma, que já se registrou no Tesouro dos EUA como processadora de 

pagamentos em novembro, segundo um relatório, agora estaria buscando obter as licenças 

estaduais necessárias. Na sequência, o Twitter deverá visar aprovações regulatórias no 

âmbito internacional, segundo fontes. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Empresas veem impacto de finanças ‘embutidas’, metaverso e cripto no curto prazo, 

diz pesquisa 

Mercado | 01/02/2023 – 12h31min 

 

Empresas brasileiras já enxergam um cenário em que novas tecnologias, como 

finanças “embutidas” (“embedded finance”) e descentralizas (DeFi), metaverso e 

criptomoedas, afetarão os seus negócios no curto prazo, mostra pesquisa realizada pela FIS, 

empresa de tecnologia financeira e meios de pagamento, com presença em 146 países. Dados 

do “The Global Innovation Report 2023” indicam que, em geral, mais de 80% dos participantes 

dizem que grandes tendências em inovação devem ter impacto sobre as suas atividades tanto 

nos próximos 12 meses quanto em três anos. A pesquisa ouviu 2.000 executivos seniores de 

empresas financeiras e não financeiras em nove países. No Brasil, foram 160 entrevistas. 

Também fizeram parte do levantamento Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Reino Unido, 

Austrália, Singapura, Hong Kong e Índia. “Um ano pode parecer um período curto, mas a 

inovação muitas vezes acontece em questão de meses, é muito dinâmico. Se vai acontecer 

de fato, é questão de acompanhar as tendências, mas é factível", diz Anderson Lucas, vice-

presidente de Negócios da FIS para a América Latina. Ele cita a rápida adoção do Pix no Brasil 

como um exemplo de como novas tecnologias podem crescer de forma exponencial. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Escalar a IA compensa, não importa o investimento, aponta estudo do BCG 

Mercado | 01/02/2023 

 

Em um novo estudo, o Boston Consulting Group (BCG) apontou que, quando se trata 

de inteligência artificial, pouco investimento já pode fazer uma grande diferença nos negócios 

e, ainda, possibilita uma ampliação de receita, principalmente para empresas digitalmente 

maduras. De acordo com a consultoria, embora haja um amplo consenso de que a inteligência 

artificial transformará a maioria das indústrias nas próximas décadas, muitas das empresas 

que investiram na tecnologia não conseguiram liberar todo o seu potencial. Pesquisas 

anteriores do BCG mostraram que apenas 11% dessas empresas liberaram valor significativo 

e a maioria não conseguiu escalar a IA, além dos pilotos. Ainda segundo a consultoria, as 

empresas também não reinventaram a maneira como trabalham com dados ou redefiniram a 
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interação homem-IA e exploraram apenas casos de uso de IA seletivamente. Porém, uma 

pesquisa mais recente, baseada no Índice de Aceleração Digital do BCG, mostrou que as 

empresas que investem mais em digital colocam mais recursos em IA. Além disso, para os 

que são capazes de expandir a IA, até mesmo pequenos investimentos iniciais compensam 

muito, apontou o CCG. Fonte: Abranet 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

União Europeia propõe fundo financiado por big techs para arcar com redes de fibra e 

5G 

Mercado | 31/01/2023 – 16h19min 

 

A União Europeia está propondo criar um fundo para ajudar com o custo da fibra e da 

construção do 5G, com grandes empresas de tecnologia fornecendo o dinheiro. A sugestão é 

de que grandes empresas de tecnologia poderiam ser instadas a pagar uma contribuição a 

este fundo, que serviria para compensar o custo de construção de redes móveis 5G e 

infraestrutura de fibra. A reserva seria um acréscimo aos pagamentos obrigatórios de gigantes 

da tecnologia a operadoras de telecomunicações pelo uso de rede. Há algum tempo, a Europa 

tem lutado com a questão de fazer – ou tentar fazer – os gigantes da tecnologia pagarem pela 

largura de banda que usam há anos e, apesar de complexo, tal movimento vem ganhando 

força. De acordo com apuração do site de notícias Bloomberg, a minuta da consulta pública 

anunciada pela Comissão Europeia ano passado que trataria do assunto traz justamente essa 

proposição. No documento, a sugestão é de que grandes empresas de tecnologia poderiam 

ser solicitadas a pagar uma taxa, que serviria para alimentar o fundo para compensar o custo 

de construção de redes móveis 5G e infraestrutura de fibra. Esse fundo seria um acréscimo 

aos pagamentos regulares de gigantes da tecnologia a operadoras de telecomunicações já 

existentes, diz a agência de notícias. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Lira diz que reforma tributária é prioritária e será votada em até três meses 

Poder Legislativo | 31/01/2023 – 20h14min 

 

O presidente da Câmara e candidato à reeleição, Arthur Lira (PP-AL), afirmou na terça-

feira, 31, que a intenção do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), revelada em 

conversa entre os dois, é “revisitar” a reforma tributária em até três meses. A declaração foi 

dada em entrevista à GloboNews. Nas conversas que tivemos, a intenção do ministro da 

Economia é para a gente, em um mês, dois, dois meses e meio, revisitar esses assuntos, 

discutir os temas, aproximar os novos parlamentares do assunto, revisitar municípios e 

Estados da administração pública e empresários para que tenhamos, com base consolidada 

de apoio, essa votação em dois meses e meio, três [meses]”, disse. Lira citou a PEC 45, que 

tramita na Câmara, de autoria do atual secretário extraordinário de Reforma Tributária, 

Bernard Appy. O texto substitui cinco tributos (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) por um imposto 

sobre bens e serviços e um imposto seletivo sobre cigarros e bebidas alcoólicas. Fonte: O Estado 

de S. Paulo 
Leia mais  

Retorno ao índice 

 

Secretário de Política Econômica afirma que o Brasil precisa combater a desigualdade 

social e buscar equilíbrio fiscal 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 18h09min 

 

O papel da reforma tributária no combate à desigualdade no Brasil foi reforçado na 

terça-feira (31/1) pelo secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme 
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Mello. Ele também enfatizou a importância do novo arcabouço fiscal para a previsibilidade dos 

investimentos no país. Mello destacou o conjunto de medidas apresentadas pelo Ministério da 

Fazenda, no começo do mês, voltadas à recuperação do resultado fiscal e redução do déficit 

primário. As ações têm como objetivo fortalecer e demonstrar a sustentabilidade das finanças 

públicas. “Agora estamos trabalhando em duas outras medidas de cunho fiscal”, disse Mello, 

que participou do evento do Banco Credit Suisse, em São Paulo, e concedeu entrevista a um 

canal de TV. “A primeira é a apresentação e, esperamos, aprovação rápida de uma reforma 

tributária, tanto para os tributos sobre o consumo quanto sobre a renda”, acrescentou. 

Segundo o secretário, o governo pretende, com a reforma da tributação sobre o consumo, 

além de simplificar o sistema, garantir mais agilidade e melhoria na produtividade e 

competitividade das empresas. De acordo com ele, com a reforma sobre a renda, o objetivo é 

também buscar a melhor distribuição da renda e tornar o país mais equânime. Fonte: ASCOM MF 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Governo Federal atualiza sistema de transferências da União 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 14h48min 

 

A partir desta semana, os recursos da União para estados, municípios e organizações 

da sociedade civil executarem políticas públicas de forma descentralizada passam a ser 

operacionalizados no sistema Transferegov.br. A nova solução tecnológica é uma evolução 

da Plataforma +Brasil e foi instituída pelo Decreto nº 11.271/2022, que também criou o Sistema 

de Gestão de Parcerias da União (Sigpar). O Transferegov.br é agora a plataforma tecnológica 

integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à gestão, informatização e 

operacionalização das parcerias da União. Tais parcerias podem envolver transferência de 

recursos financeiros, descentralização de créditos orçamentários, aquisição e doação de bens 

materiais ou serviços, execução de recursos provenientes de renúncia fiscal e cooperação a 

título gratuito. Os recursos transferidos e operacionalizados pelo Transferegov.br viabilizam, 

por exemplo, a implementação de políticas públicas como a construção de creches, postos de 

saúde, gratuidade de transporte para idosos e ações educacionais e culturais. Fonte: ASCOM MGI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente Lula assina decretos que ampliam a participação popular no governo 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 11h10min 

 

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou decretos que criam o 

Conselho de Participação Social e o Sistema de Participação Social Interministerial, na terça-

feira (31), em Brasília (DF). Com a criação do Conselho, o governo manterá a interlocução 

permanente com os movimentos sociais e organizações da sociedade civil na construção de 

políticas públicas. Já o Sistema institui uma Assessoria de Participação Social e Diversidade 

em cada um dos ministérios, que serão coordenadas pela Secretaria-Geral da Presidência da 

República. Na cerimônia, Lula ressaltou a importância da sociedade civil para a 

implementação de políticas públicas. “Esse conselho vai servir para nos ajudar a reconstruir 

ou construir uma coisa nova. A proposta consiste em uma participação popular efetiva onde 

vocês sejam tratados em igualdade de condições. Que vocês possam dizer “sim” e também 

possam dizer “não” e serem respeitados em ambos os casos. Sempre ouviremos nossos 

companheiros de luta que nos ajudaram a construir o que foi preciso para chegarmos à 

Presidência da República”, declarou. Entre as autoridades presentes, estiveram o ministro-

chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo; o ministro dos 

Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Silvio Almeida; e a ministra do Meio Ambiente e 

Mudança do Clima, Marina Silva. Fonte: ASCOM MDHC 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Empresa Pró-Ética 2022-2023 prorroga inscrições até o dia 10 de fevereiro 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 16h18min 

 

A Controladoria-Geral da União (CGU) prorroga, até o dia 10 de fevereiro, o prazo 

para as inscrições do programa Empresa Pró-Ética 2022-2023. O prazo inicialmente previsto 

se encerraria na terça-feira, dia 31. As inscrições poderão ser realizadas por meio da página 

do programa. A iniciativa, em parceria com o Instituto Ethos, fomenta e reconhece boas 

práticas em organizações comprometidas com a implementação de mecanismos de 

integridade. O regulamento atual traz algumas alterações em relação às edições anteriores. A 

principal novidade é uma nova versão do sistema, que será utilizada para todas as etapas do 

processo, desde o preenchimento do questionário até a disponibilização do relatório de 

avaliação para as empresas, passando pela análise de admissibilidade e solicitação de 

informações adicionais. Para acessar o novo sistema não é mais necessário fazer a solicitação 

de acesso, bastando que o representante da empresa entre na página do sistema e faça o 

login na conta única do site acesso.gov.br. Assim, para que o sistema consiga associar o 

representante à empresa, é necessário que o CPF do representante esteja vinculado ao e-

CNPJ da empresa participante. A fim de evitar atrasos no processo de inscrição, é importante 

que a empresa e o seu representante legal estejam devidamente cadastrados e vinculados na 

plataforma acesso.gov.br. Fonte: ASCOM CGU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

FMI diz para ricos da América Latina pagarem parcela justa de impostos 

Mercado | 01/02/2023 – 15h06min 

 

O aumento da pobreza e da insegurança alimentar traça um quadro sombrio para a 

América Latina e o Caribe em 2023, e a confiança no governo permanecerá baixa enquanto a 

corrupção permanecer alta e os ricos não pagarem sua parcela justa em impostos, disse o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) na quarta-feira (1°). A desaceleração do crescimento 

econômico da América Latina e a inflação alta podem desencadear ainda mais a agitação 

social já fervilhante, já que "muitas pessoas na região verão seus padrões de vida declinar 

este ano", escreveram autoridades do FMI em um blog, dentre elas Nigel Chalk, vice-diretor 

do departamento do FMI para o Hemisfério Ocidental. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PGFN oferece negociação que concede desconto e entrada facilitada 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 14h30min 

 

O Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, também chamado de Litígio Zero, 

começa na quarta-feira (1), com prazo para adesão até 31 de março. O pedido de negociação 

perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) é 100% digital no portal 

REGULARIZE. No âmbito da dívida ativa da União está disponível a transação no contencioso 

de pequeno valor, a qual não exige verificação da capacidade de pagamento do contribuinte 

para conceder os benefícios. A negociação, no entanto, abrange somente pessoa física, 

microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) que engloba débitos inscritos em 

dívida ativa há mais de 1 (um) ano, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a 60 salários-

mínimos. Essa negociação não abrange débitos apurados na forma do Simples Nacional. Fonte: 

ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Desaceleração econômica é chave para queda da confiança empresarial, diz FGV 
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Mercado | 01/02/2023 – 12h20min 

 

A economia brasileira vive uma desaceleração que, no momento, é a maior influência 

para o comportamento da confiança dos empresários do país. Essa é a conclusão ao se 

analisar o resultado de janeiro do Índice de Confiança Empresarial (ICE), anunciado na quarta-

feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). Em 

janeiro, o índice caiu 2,1 pontos, para 88,6 pontos, o que representou o menor patamar desde 

os 85,9 pontos de março de 2021. O superintendente de estatísticas do FGV Ibre, Aloisio 

Campelo Jr., frisa que a piora do ICE em janeiro teve influência direta do Índice de Situação 

Atual (ISA) e ressalta que, dentro do Índice de Expectativas (IE), a percepção sobre a situação 

econômica dentro de seis meses parou de recuar em novembro e desde então teve pequena 

melhora, enquanto a percepção sobre a situação no curto prazo - dentro de três meses - 

piorou. O economista explica que a confiança do empresário brasileiro parece aderir ao 

movimento de desaceleração observado no começo de 2023. "A confiança segue ligada à 

economia real. Há uma desaceleração em curso e os empresários parecem perceber que essa 

desaceleração deve prosseguir no horizonte mais curto, pelo menos no primeiro trimestre", 

afirma Campelo. Ele acrescenta que o otimismo em relação aos próximos seis meses ainda é 

baixo. "Parece que a piora do ICE é baseada no curto prazo", diz. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Empresas tentam acordo após pressão contra medida em pacote de Haddad 

Mercado | 01/02/2023 – 11h41min 

 

As grandes empresas que vêm pressionando o ministro Fernando Haddad (Fazenda) 

contra a medida de seu pacote econômico que altera o desempate no Carf (Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais) devem chegar a um acordo com o governo até o fim desta 

semana. Organizado pelo empresário João Camargo, do grupo Esfera Brasil, e pela Abrasca 

(associação de companhias abertas que reúne gigantes como Ambev e Americanas), o setor 

empresarial reuniu-se na quarta (1º) com Haddad e membros da equipe econômica para levar 

uma proposta de acordo. A ideia, segundo o tributarista Roberto Quiroga, é que, em caso de 

empate nas disputas do Carf, caiam as multas e os juros, o que deve representar cerca de 

30% do contencioso. Primeiro, se abriria um prazo para negociação de um eventual 

pagamento com o governo. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Novo presidente do Carf defende voto de qualidade e nega meta de arrecadação 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 05h 

 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) inicia na quarta-feira os 

julgamentos sob nova presidência. À frente do órgão está o auditor fiscal Carlos Higino Ribeiro 

de Alencar, que começa a enfrentar um forte movimento contra uma das principais mudanças 

do órgão: a volta do voto de qualidade - o desempate pelo presidente de turma, que é 

representante da Fazenda Nacional. A alteração, feita por meio de medida provisória (nº 

1.160/23), faz parte do pacote anunciado pelo Ministério da Fazenda para elevar a 

arrecadação. A expectativa do órgão com a volta do voto de qualidade e de outras medidas 

para o Carf é de uma injeção, neste ano, de R$ 50 bilhões nos cofres públicos. Garantiriam 

ainda uma entrada anual permanente de R$ 15 bilhões. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após encontro com Febraban, Mercadante defende redução na TLP 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 16h16min 
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O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

Aloizio Mercadante, disse na terça-feira (31), em São Paulo, que propôs que a Federação 

Brasileira de Bancos (Febraban) e o governo discutam um projeto de lei para reduzir a Taxa 

de Longo Prazo (TJP), principalmente para as micro e pequenas empresas. “Nós não vamos 

retomar a TJLP [Taxa de Juros de Longo Prazo]. O BNDES não precisa e não tem condições 

de receber subsídios do Tesouro, mas tem espaço para reduzir essa taxa e queremos fazer 

isso em conjunto com a Febraban. Tem que ser um projeto de lei. Tem que ser aprovado pelo 

Congresso Nacional. Então, precisa de um debate técnico cuidadoso”, defendeu. A TLP 

substituiu a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e é composta pela variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e pela taxa de juros prefixada das Notas do 

Tesouro Nacional (NTN-B) vigente no momento da contratação do financiamento. Ela entrou 

em vigor nos contratos firmados pelo BNDES a partir de janeiro de 2018. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Capacita GOV.BR reúne cursos e certificações gratuitas sobre transformação digital 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 11h40min 

 

Espaço criado pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da 

Inovação em Serviços Públicos, o Capacita GOV.BR recebeu 11 novos cursos e uma 

certificação avançada, totalizando 94 capacitações gratuitas com a temática de transformação 

digital.  Os cursos são ofertados em formato on-line, na plataforma da Escola Virtual.GOV 

(EV.G), e contam com certificados de conclusão. Embora o público principal sejam servidores 

públicos federais, estaduais e municipais que pretendem impulsionar a digitalização de seus 

serviços, qualquer interessado pode se inscrever gratuitamente nas capacitações. A iniciativa 

é desenvolvida em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e tem por 

objetivo tornar mais fácil o acesso aos 94 cursos gratuitos disponibilizados pelo governo 

federal sobre temas relacionados à transformação digital. Na página, as capacitações estão 

divididas em seis áreas do conhecimento: ciência de dados, transformação ágil, liderança e 

inovação, governança e gestão de TIC, segurança e privacidade e transformação digital. Os 

eixos temáticos ajudam os interessados a construir a trilha de aprendizagem de forma mais 

direcionada a seus objetivos. Fonte: ASCOM MGI 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Aras diz 'amar democracia' e causa mal-estar no STF na abertura do Ano Judiciário 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 12h54min 

 

O procurador-geral da República, Augusto Aras, usou seu discurso na abertura do ano 

Judiciário de 2023 para refutar as críticas de que sua gestão foi inerte na repressão de atos 

antidemocráticos, o que culminou nos ataques de 8 de janeiro. Aras reconheceu que o 

Ministério Público atuou de forma “discreta, evitando que extremistas se manifestassem contra 

o regime democrático”. Também afirmou preferir “agir preventivamente”. "Se for necessário 

reprimir os atentados, nós o faremos”, disse. Aras afirmou que a sessão de quarta-feira (1) “é 

um momento de um simbolismo imenso”, em que todos os Poderes, instituições e cidadãos 

se unem para uma “defender a sua amada” - a democracia. “Democracia, eu te amo, eu te 

amo, eu te amo”, declarou. Neste momento, seu discurso começou a ser alvo de reações da 

plateia. Houve constrangimento quando Aras citou artigo do ex-senador Demóstenes Torres, 

que foi cassado e hoje advoga para ex-secretário de Segurança do Distrito Federal (DF) 

Anderson Torres, preso após os ataques. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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“Ameaças de subversão não encontram eco em mim”, diz Pacheco na abertura do ano 

judiciário 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 12h40min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) realizou, na quarta-feira (1º), a sessão solene de 

abertura do Ano Judiciário de 2023. A sessão foi aberta com a execução do hino nacional e, 

em seguida, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, anunciou a abertura das atividades 

jurisdicionais deste ano e fez seu pronunciamento. Participaram da solenidade os presidentes 

da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, do 

Conselho Federal do Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, o procurador-

geral da República, Augusto Aras, além de outras autoridades. Em discurso, Rodrigo Pacheco 

destacou a importância da cerimônia, que acontece menos de um mês após os ataques 

criminosos de 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes, em Brasília. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

'Não destruíram o espírito da democracia", diz ministra Rosa Weber ao abrir ano 

judiciário 

Poder Judiciário | 01/02/2023 – 11h25min 

 

Ao discursar na abertura do ano Judiciário de 2023, a presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF), ministra Rosa Weber, classificou os ataques de 8 de janeiro como uma “invasão 

criminosa”, feita “por uma turba insana, movida pelo ódio e pela irracionalidade”. Weber 

afirmou que, apesar da massiva destruição da estrutura do prédio e dos objetos históricos 

expostos em seu anterior, o Supremo, na condição de símbolo da democracia, “é 

absolutamente intangível à ignorância crassa da força bruta”. Sob aplausos, a ministra 

defendeu, como forma de reafirmar a ordem constitucional, a devida responsabilização de 

todos os que conceberam, praticaram, insuflaram ou financiaram os atos antidemocráticos. 

Em um aceno nominal ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Weber também disse que os ataques acabaram “fortalecendo a 

comunhão nacional” e intensificando a harmonia entre os Poderes. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Padilha: Governo terá boa relação com presidente do Senado, independentemente de 

quem vença 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 15h51min 

 

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que, 

independentemente de quem vença a eleição no Senado, o governo buscará construir uma 

boa relação. E repetiu no Senado a frase que falou mais cedo na Câmara: "A era de fuzilar a 

oposição acabou, a era de um governo que cria conflito diário com o Congresso Nacional 

acabou". Perguntado se um dos candidatos à presidência do Senado está ligado a uma ala 

bolsonarista que não defende o diálogo, Padilha destacou que o governo estará sempre aberto 

para conversar com quem defende a democracia. "Independente da postura das candidaturas, 

a postura do governo vai ser sempre de diálogo com quem defende os interesses do país", 

afirmou o ministro. Antes de ser abordado pelos jornalistas, Padilha cumprimentou o senador 

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o candidato da oposição à presidência Rogério Marinho (PL-RN). 

O ministro desejou sorte ao concorrente de Pacheco. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT quer siglas de ministros e PP em bloco governista na Câmara 



 

13 
 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 15h21min 

 

O PT na Câmara tenta articular um bloco governista robusto e para isso conta com os 

partidos contemplados em ministérios, além do PP e Republicanos, que devem vencer a 

eleição para a Presidência da Casa. O bloco dos sonhos dos petistas reuniria os 9 partidos 

contemplados na Esplanada de Lula, que são: PT, PDT, PSB, Psol, PC do B, Rede, MDB, 

PSD e União Brasil. Além desses, a cúpula do partido na Câmara tenta atrair PP e 

Republicados para o grupo.  Os petistas fazem parte do chamado “blocão” para a eleição da 

Mesa Diretora. O grupo tem cerca de 20 partidos e apoia a reeleição de Arthur Lira (PP-AL). 

Essa articulação, entretanto, só servirá para o pleito. Depois, as siglas se reorganizarão em 

outros blocos, em tese, por afinidade ideológica e de pautas. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Eleição na Câmara: 14 partidos e federações protocolam bloco único, com PT e PL, em 

apoio a Lira 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 13h39min 

 

Partidos de diferentes posições políticas protocolaram na quarta-feira (1º) a formação 

de um bloco em apoio à reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Favorito na 

disputa, Lira conseguiu reunir o PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

Ao todo, o bloco reúne 496 dos 513 deputados federais. Pelas regras, as siglas teriam até às 

13h para formalizar a formação na Secretaria-Geral da Mesa (SGM), que agora checa as 

assinaturas dos deputados para comprovar o bloco. Separadamente, o bloco considera 20 

partidos. Contudo, alguns estão reunidos em federações ou tiveram incorporações e fusões já 

consideradas pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM). Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula promete relação de respeito com STF e diz que ataques não foram 'espontâneos': 

os recados do presidente 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 13h21min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou alguns recados durante sua fala na 

cerimônia de abertura do ano Judiciário, realizada na quarta-feira (1) no Supremo Tribunal 

Federal (STF). Lula destacou o papel da Corte na garantia de direitos durante o governo do 

ex-presidente Jair Bolsonaro, prometeu uma relação de respeito e afirmou que os ataques do 

dia 8 de janeiro contra a sede dos três Poderes não foram "espontâneos". No início do mês, 

terroristas bolsonaristas atacaram as sedes dos três Poderes da República, destruindo 

palácios históricos e obras de arte. A sede do STF foi a mais atingida pela ação dos vândalos. 

A fala de Lula indicando que os ataques não foram espontâneos ocorre após a presidente da 

corte, ministra Rosa Weber, ter dito que ‘insufladores’ de atos terroristas serão punidos. Fonte: 

O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ala do União avalia candidatura avulsa para barrar Bivar na Mesa da Câmara 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 12h56min 

 

A poucas horas da eleição da Mesa, um grupo de parlamentares do União Brasil tenta 

bombardear a candidatura de Luciano Bivar (PE), presidente da sigla, à primeira secretaria da 

Câmara. A escolha do dirigente, que já ocupa cargo na Mesa Diretora, porém, faz parte de um 

acordo da sigla com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). A ideia por esse grupo de 

parlamentares é lançar o nome do deputado Mendonça Filho (União-PE) para concorrer como 

candidato avulso ao cargo, o que é previsto no regimento da Casa. Na terça (31), porém, 
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Mendonça disse a correligionários que só concorrerá se tiver certeza de que vencerá. Fonte: O 

Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Eduardo Bolsonaro é escolhido pelo PL como líder da oposição na Câmara 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 12h42min 

 

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 

será o líder da oposição na Câmara em 2023. O acordo ocorreu na noite de terça-feira, em 

reunião do partido. O cargo é formal: o líder é o responsável por falar em nome da oposição 

no plenário e possui gabinete próprio, mas não tem direito a fazer requerimentos regimentais. 

Havia expectativa entre parlamentares de PP e Republicanos que são oposição que um deles 

assumisse a função, mas o PL decidiu que ficará com a vaga para o filho do ex-presidente. O 

acordo também envolveu um revezamento entre os deputados Carlos Jordy (PL-RJ) e Luiz 

Philippe de Orléans e Bragança (PL-SP) como líder da “minoria” (posto que cabe ao maior 

partido dentre os de oposição). A função é semelhante à de líder da oposição. O líder do PL 

continuará este ano a ser o deputado Altineu Côrtes (RJ). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidências das comissões na Câmara só serão definidas depois do Carnaval 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 12h39min 

 

As escolhas dos membros das comissões permanentes e a eleição de seus 

presidentes na Câmara dos Deputados devem ficar para depois do Carnaval. Passada a 

eleição que vai reconduzir, na quarta (1), Arthur Lira à presidência da Câmara, o deputado 

dará início às distribuições dos cargos aos partidos. A distribuição respeitará a 

proporcionalidade das legendas. Ou seja, partidos com mais deputados terão preferência nas 

escolhas dos cargos. Há um acordo para que PT e PL revezem a presidência da Comissão de 

Constituição e Justiça e a relatoria do orçamento, que este ano será da Câmara. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira pressiona, causa desconforto, mas PT cede vaga na direção da Câmara para PDT 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 12h38min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pressionou, e o PT 

aceitou ceder uma de suas duas vagas na Mesa Diretora da Câmara para o PDT. O deputado 

Pompeo de Mattos (PDT-RS) deve ficar como suplente na direção da Câmara. Já os petistas 

terão a segunda secretaria e indicarão a deputada Maria do Rosário (PT-RS) para o cargo. 

Apesar da concessão, o gesto causou desconforto nos petistas. “Não vou nem comentar... 

Mas, de novo, ele fica negociando com os nossos espaços”, reclamou nos bastidores um dos 

líderes do PT. O partido já se ressente que Lira firmou acordo com o PL, de oposição, para 

que a sigla tenha o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a relatoria do 

orçamento. O acordo para que o PT cedesse a vaga ocorreu à noite. Lira tinha prometido ao 

PDT espaço na Mesa, mas a incorporação do PSC pelo Podemos fez que com este partido 

ficasse com a vaga de suplente na direção da Câmara. Com isso, os pedetistas passaram a 

mirar a segunda vaga dos petistas. A distribuição ocorre de acordo com o tamanho dos 

partidos. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Marina Silva diz que não vai votar em Lira, mas em Chico Alencar para presidência da 

Câmara 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 12h26min 
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A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou na quarta-feira (1) que não votará 

a favor da reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). “Nós da 

federação temos um candidato”, disse, após participar da cerimônia de posse como deputada 

federal. A federação Psol/Rede lançou como candidato o deputado Chico Alencar (Psol-RJ). 

Alencar faz campanha com críticas à candidatura de Lira e afirmou que, se reeleito, ele se 

tornará um “imperador” do Congresso. O governo Lula, contudo, tem dado apoio à reeleição 

do atual presidente, com a expectativa de que ele ajude a avançar a pauta governista na 

Câmara e dê espaços para o PT na distribuição das comissões e relatorias. Marina deixou 

temporariamente o ministério na quarta-feira para assumir o mandato como deputada federal. 

A eleição para a presidência ocorrerá à tarde. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Carla Zambelli diz que oposição vai montar 'ministério paralelo' 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 12h11min 

 

Aliada fiel do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a deputada Carla Zambelli (PL-SP) 

afirmou na quarta-feira (01) que vai se dedicar no novo mandato a uma “frente parlamentar 

conservadora pela liberdade”. Ao chegar à Câmara na manhã de quarta-feira, disse que está 

envolvida na montagem de um ministério paralelo ao do presidente Lula. “Abri mão da 

liderança da oposição. Vamos montar um ministério paralelo, não com a quantidade de 

ministros de Lula. A ideia é fazer uma oposição propositiva para acompanhar os temas centrais 

do governo”, disse. A parlamentar não adiantou nomes, mas disse que ex-ministros de 

Bolsonaro vão participar da iniciativa. “Haverá pessoas do mercado e professores de várias 

áreas”, afirmou. “Quando houver algo de errado no governo, vamos ter um grupo preparado 

para apontar todas as falhas e fazer convocações para a Câmara”, afirmou. A deputada 

declarou que não está fazendo muito barulho porque ela está proibida pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) de acessar as redes sociais desde o início de novembro do ano passado. “Sou 

uma deputada que não pode falar”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Nos EUA, Bolsonaro faz campanha por Marinho e deixa em aberto se vai concorrer em 

2026 

Mercado | 01/02/2023 – 11h33min 

 

Em um evento em Orlando, nos Estados Unidos, na última terça-feira, o ex-presidente 

Jair Bolsonaro falou sobre a disputa pelo comando no Senado Federal, que ocorre quarta (1). 

Ele declarou apoio ao ex-ministro Rogério Marinho (PL), eleito senador pelo Rio Grande do 

Norte, que concorre contra Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Eduardo Girão (Podemos-CE). “Sei 

que o momento é bastante delicado, amanhã [hoje] é um dia importantíssimo para os 

brasileiros, a eleição da mesa [diretora] do Senado Federal, o que representa para nós, de 

acordo com a chapa vencedora [de Rogério Marinho], a volta à normalidade, uma certa 

pacificação”, disse Bolsonaro, em um vídeo a que o Valor teve acesso. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula marca reunião com presidentes e líderes partidários 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 11h07min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá os presidentes e líderes de 

partidos na quarta-feira da semana que vem (8) para uma primeira reunião política após tomar 

posse. Até agora, o petista só se reuniu com os parlamentares da base aliada de forma 

conjunta logo após a eleição, mas depois privilegiou reuniões reservadas com cada partido 

para definição dos ministérios e negociações políticas. A nova legislatura toma posse na 

quarta-feira, dia 1, e o encontro será na quarta-feira, dia 8. O líder do União Brasil na Câmara, 
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deputado Elmar Nascimento (BA), disse que foi convidado para o encontro, mas reunirá a 

bancada de deputados antes para decidir se participará. A sigla se declará independente e diz 

que os três ministros da "cota" do União (Comunicações, Turismo e Desenvolvimento 

Regional) não foram indicados pelo partido. Também receberam convites os partidos de 

esquerda, como PDT e PSB, e siglas com as quais o PT pretende contar com os votos, como 

MDB e PSD. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pelas contas do Planalto, disputa no Senado será por 2 ou 3 votos 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 10h34min 

 

Uma conta realizada na manhã de quarta-feira (1º) pela base do governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) indica uma vitória apertada de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na eleição 

para a presidência do Senado. Segundo a relação de votos tabelados pela base governista, 

Pacheco deve ser reeleito com uma vantagem de 3 votos em relação ao senador Rogério 

Marinho (PL). A conta foi feita com base nas movimentações do governo federal na Casa Alta. 

O Planalto ainda tenta ampliar a vantagem horas antes da votação. Eis a íntegra da relação 

de votos em PDF. A base governista na Câmara está mais otimista. Segundo apurou o 

Poder360, eles contam com 52 votos para Pacheco, contra 45 de Marinho. Por outro lado, 

apoiadores de Marinho divulgam nas redes sociais uma imagem indicando uma “virada” nos 

votos dos congressistas em favor senador do Rio Grande do Norte. Na publicação são 

indicados 35 votos confirmados no atual presidente do Senado e 36 para Marinho ou em 

Eduardo Girão (Podemos-CE). Dez votos ainda estariam indefinidos. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula dispensa 13 ministros para tomarem posse no Congresso 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 09h56min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou na quarta (1º), temporariamente, 13 

ministros para assumirem seus mandatos no Congresso Nacional. Os nomes foram publicados 

no Diário Oficial da União. Na quarta-feira (1) acontece a abertura do ano Legislativo, com a 

posse de parlamentares eleitos em outubro do ano passado e a eleição das mesas diretoras 

da Câmara e do Senado. Deputados e senadores que assumem o cargo de ministro de Estado 

não perdem a função parlamentar. Durante o mandato, inclusive, é comum eles se licenciarem 

dos cargos para votar projetos de interesse do governo no Congresso. Na votação de quarta 

(1), o governo apoia as reeleições dos presidentes das duas casas, Arthur Lira na Câmara e 

Rodrigo Pacheco no Senado. Os ministros que tomam posse no Senado são Camilo Santana 

(Educação), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), Renan Filho (Transportes) e 

Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome). O 

ministro Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) foi eleito em 2018 e está no meio do mandato 

de senador, mas também se licenciou do ministério para votar na eleição do Senado. Fonte: 

Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em aceno a grupo rebelde, Pacheco fala em debater mandato para ministros do STF e 

regras para decisões monocráticas 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 07h30min 

 

Em aceno ao grupo rebelde do Senado – que ameaça mudar de lado na disputa pela 

eleição da Casa – o presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) falou a colegas que pode colocar 

em discussão dois temas ligados ao Judiciário: a fixação de um mandato para ministros do 

Supremo Tribunal Federal; e regras para decisões monocráticas de magistrados do STF. Em 

conversas reservadas, senadores disseram ao blog que Rodrigo Pacheco passou a defender 
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essas propostas nos últimos dias como uma resposta aos colegas que o criticam por defender 

os ministros do Supremo. Em entrevista ao Estudio i, da GloboNews, Pacheco tornou pública 

a sua proposta. Os apoiadores de Rogerio Marino (PL-RN), adversário de Rodrigo Pacheco, 

defendem mudanças nas regras de trabalho do STF e até a abertura de impeachment contra 

ministros da Suprema Corte. Neste caso, o principal "alvo" do grupo é Alexandre de Moraes. 
Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Partido Novo lança Marcel Van Hattem para a presidência da Câmara 

Poder Legislativo | 31/01/2023 – 19h27min 

 

O deputado federal Marcel Van Hattem (NOVO) anunciou a sua candidatura à 

presidência da Câmara. A eleição ocorrerá na quarta-feira e tem Arthur Lira (PP-AL) como 

franco favorito. Chico Alencar (PSOL-RJ) também lançou seu nome. Van Hattem afirmou que 

o seu nome está posto como uma "alternativa ao governo petista, ao bolsonarista e ao 

esquerdismo mais radical, do PSOL". — Algumas das pautas anti-corrupção ficaram de lado 

no último mandato. Estamos oferecendo o meu nome para ser esta alternativa. Não se trata 

de uma candidatura partidária, mas sim um movimento que tenta trazer parlamentares que 

corroboram com o nosso pensamento.  Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula acompanhará abertura do Judiciário e deve mandar Rui Costa ao Legislativo 

como representante 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 18h06min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve enviar o ministro da Casa Civil, Rui 

Costa (PT), como seu representante na abertura do ano legislativo, prevista para acontecer 

na quinta-feira (2). Caberá a Rui Costa ler a tradicional mensagem presidencial que marca o 

início dos trabalhos no Congresso. Ele deverá ser acompanhado do ministro da Secretaria de 

Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, que também irá ao 

Parlamento como representante da Presidência da República. Apesar disso, Lula deve estar 

presente no retorno dos trabalhos do Judiciário. Ele irá nessa quarta (1º), pela manhã, à 

cerimônia de abertura do Supremo Tribunal Federal (STF). A expectativa é que o presidente 

faça um discurso diante da Corte após a fala inicial da presidente do Supremo, ministra Rosa 

Weber. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após Mara Gabrilli, senadora Eliziane Gama anuncia ida para o PSD 

Poder Legislativo | 31/01/2023 – 17h05min 

 

A senadora Eliziane Gama confirmou na quarta-feira que deixou o Cidadania e para 

se filiar ao PSD, partido presidido pelo ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab. O anúncio 

ocorre às vésperas da eleição do Senado, que tem o presidente da casa, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), disputando a reeleição. "Saio do Cidadania agradecida a Roberto Freire, certa de 

que cumpri uma boa missão e fiz grandes amigos. A partir de hoje o PSD será minha casa. 

Agradeço os convites de Gilberto Kassab, Otto Alencar, Rodrigo Pacheco e o apoio do amigo 

[ministro da Justiça] Flávio Dino", escreveu a senadora em suas redes sociais. Dias antes, a 

senadora Mara Gabrilli (SP) também aceitou o convite de Kassab e deixou o PSDB, partido 

ao qual foi filiada por 19 anos. Com Gabrilli e Eliziane, o PSD ultrapassa o PL e torna-se a 

maior bancada do Senado, agora com 15 cadeiras. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 



 

18 
 

 

Clima e migração serão tema de encontro entre Lula e Biden nos EUA 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 12h21min 

 

O governo dos Estados Unidos divulgou comunicado sobre a visita do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva aos EUA em 10 de fevereiro. Lula se encontrará com o presidente Joe 

Biden, em Washington, onde discutirão temas como o combate às mudanças climáticas, a 

segurança alimentar, a promoção do desenvolvimento econômico, o fortalecimento da paz e 

da segurança e o controle da migração regional. De acordo com o comunicado, divulgado na 

terça (31), Biden quer “fortalecer ainda mais o estreito relacionamento entre os Estados Unidos 

e o Brasil” e reafirmar o apoio do país norte-americano à democracia brasileira. “Durante o 

encontro na Casa Branca, os dois presidentes discutirão o apoio inabalável dos Estados 

Unidos à democracia brasileira e como os dois países podem continuar trabalhando juntos 

para promover a inclusão e os valores democráticos na região e no mundo, especialmente na 

preparação da Cúpula para a Democracia, em março de 2023”, diz a nota. A segunda edição 

da Cúpula da Democracia ocorrerá em 29 e 30 de março, em formato virtual, co-organizada 

por Estados Unidos, Costa Rica, Holanda, Coreia do Sul e Zâmbia. O primeiro encontro foi em 

dezembro de 2021, quando mais de 100 país assumiram compromissos para construir 

democracias mais resistentes, combater a corrupção e defender os direitos humanos. Fonte: 

Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

Luiz Marinho nomeia mais seis integrantes para sua equipe 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 13h 

 

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, nomeou na quarta-feira (1) mais seis 

integrantes de sua equipe. O auditor Claudio Antonio de Almeida Py será chefe da Assessoria 

Especial de Controle Interno. Já a Subsecretaria de Análise Técnica será comandada pelo 

auditor-fiscal do trabalho Fabio Nelson Vieira. A Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do 

Trabalho ficará sob responsabilidade de Paula Montagner. Antes de ser nomeada, ela era 

chefe de divisão do Sistema Estadual de Análise de Dados do governo de São Paulo. O 

departamento de Gestão de Fundos da Secretaria de Proteção ao Trabalhador ficará a cargo 

do estatístico Marcio Leão Coelho. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Contratos de trabalho intermitente são "precários", mas "não necessariamente" serão 

extintos, diz Marinho 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 15h48min 

 

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou na terça-feira (31) que os 

contratos de trabalho intermitente são “precários”, mas disse que “não necessariamente” o 

governo pretende acabar com eles. Em entrevista coletiva para comentar os dados do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes a dezembro e 2022, 

divulgados mais na terça-feira pela pasta, Marinho afirmou que a reforma trabalhista fortaleceu 

a desregulamentação do mercado. “Vamos retomar capacidade de fiscalização, reestruturar o 

papel do ministério”, disse. Marinho destacou que a pasta fará uma revisão de normas em 

vigor que possam tornar precárias as relações trabalhistas. “Não é só no combate ao trabalho 

escravo e infantil, mas do trabalho precário”, disse. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 
 

Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F, Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-905, Brasília-DF 



 

19 
 

Tel./Fax: +55 (61) 3327 1289 – home-page: http://www.foco-legislativo.com.br – e-mail: foco@foco-legislativo.com.br 
 

 


