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DESTAQUES 

 

CNI e MCTI lançam guia de gestão da inovação para transformação digital 

Poder Executivo | 02/02/2023 

 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou, em parceria com o Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Guia de Referência para atuação em Gestão da 

Inovação com Foco em Transformação Digital. A publicação, lançada com o apoio do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), é resultado de um 

projeto voltado para o aumento da eficiência e competitividade das empresas industriais 

brasileiras. A diretora de Inovação da CNI, Gianna Sagazio, observa que a crise mundial 

provocada pela pandemia de Covid-19 acelerou o processo de digitalização das empresas. 

“Para que essa transformação seja possível, no entanto, é necessário que as organizações 

redefinam suas estratégias, incorporando a tecnologia como elemento chave dos negócios, 

integrando as operações e o capital humano em processos digitais e vice-versa”, explica 

Gianna. Fonte: Agência de Notícias da Indústria 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Evento em Recife discute proteção de software no Brasil e nos EUA 

Poder Executivo | 02/02/2023 – 12h50min 

 

O INPI, o Escritório Americano de Patentes e Marcas (USPTO, na sigla em inglês) e 

a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realizam, no dia 10 de fevereiro, às 10h, o 

evento presencial "Protegendo Invenções Digitais: um debate sobre proteção de programas 

de computador e registro de software no Brasil e nos EUA". O evento é uma oportunidade 

para a comunidade acadêmica e desenvolvedores de sistemas discutirem a proteção de 

softwares a partir das experiências brasileira e norte-americana. A participação é gratuita e 

não requer inscrições. O evento ocorre no Centro de Informática da UFPE, no Recife. A 

apresentação de certificado de vacinação para ingresso no local será obrigatória. Participe! 

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail inpi.pe@inpi.gov.br. Fonte: ASCOM INPI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Base 5G encerra 2022 com 5,7 milhões de acessos 

Poder Executivo | 01/02/2023 

 

Apesar de lançamentos na tecnologia não standalone (e na modalidade DSS) em 

2021, foi no ano passado que o 5G realmente começou no Brasil, agora com espectro novo 

e dedicado no padrão standalone. Em cerca de seis meses desde a liberação da faixa de 3,5 

GHz nas primeiras capitais (as últimas, somente em outubro), o mercado de quinta geração 

terminou 2022 em ritmo de crescimento significativamente maior do que o 4G apresentou no 

lançamento, comparativamente. No total, segundo dados da Anatel, o 5G teve um 

crescimento maior em dezembro do que no mês anterior: 12,61%, chegando a 5,775 milhões 

de acessos. O maior avanço foi da TIM (15,55%), chegando a 1,320 milhão de linhas. Ainda 

assim, a líder do segmento, a Claro, teve mais adições líquidas (292,3 mil, ou 12,30% de 
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aumento), totalizando 2,469 milhões de acessos. A Vivo cresceu 9,75% e encerrou o ano 

com 1,966 milhão de chips. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Copom mantém a taxa Selic em 13,75% a.a. 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 18h34min 

 

Em sua 252ª reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa 

Selic em 13,75% a.a. O Comitê ressalta que, em seus cenários para a inflação, permanecem 

fatores de risco em ambas as direções. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e 

as expectativas de inflação, destacam-se (i) uma maior persistência das pressões 

inflacionárias globais; (ii) a ainda elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do 

país e estímulos fiscais que implicam sustentação da demanda agregada, parcialmente 

incorporados nas expectativas de inflação e nos preços de ativos; e (iii) um hiato do produto 

mais estreito que o utilizado atualmente pelo Comitê em seu cenário de referência, em 

particular no mercado de trabalho. Entre os riscos de baixa, ressaltam-se (i) uma queda 

adicional dos preços das commodities internacionais em moeda local; (ii) uma desaceleração 

da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada; e (iii) a manutenção dos 

cortes de impostos projetados para serem revertidos em 2023 Fonte: ASCOM BCB 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Investimento em tecnologia no Brasil supera US$ 75 bilhões em 2022, projeta IDC 

Mercado | 02/02/2023 – 12h03min 

 

Os investimentos em tecnologia da informação e telecomunicações (TIC) no Brasil 

devem somar de US$ 75 bilhões a US$ 76 bilhões em 2022, um crescimento de 5% em 

relação a 2021, conforme projeção divulgada na quinta-feira (02) pela consultoria IDC Brasil. 

Deste montante, US$ 46 bilhões são destinados à tecnologia da informação - aumento de 

6,2% sobre 2021 - e os US$ 29 bilhões restantes a serviços de telecomunicações, 3% acima 

do investido no ano anterior. O balanço, que ainda está em fase de fechamento, coloca o 

Brasil na 11ª posição do mercado global de TIC, representando 1,7% do faturamento de US$ 

4,48 trilhões do setor no mundo em 2022. Atualmente, a liderança do mercado é dos 

Estados Unidos, com faturamento previsto de US$ 1,5 trilhão em 2022. Na sequência estão 

a China (US$ 547 bilhões) e o Japão (US$ 263 bilhões). “A despeito das condições 

econômicas, após um momento de crise com a pandemia da covid-19 em 2020 e 2021, o 

mercado de TI tem performance melhor e vai se descolando do crescimento do PIB”, disse 

Luciano Ramos, presidente da consultoria IDC Brasil, na manhã da quinta-feira (2), em 

teleconferência com jornalistas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Prodis dão protagonismo à linguagem simples na oferta de serviços digitais 

Mercado | 02/02/2023 

 

O Workshop ABEP, evento que faz a divulgação do índice de oferta de serviços 

públicos da ABEP 2023, instrumento já conhecido entre os estados, onde mede a 

maturidade do processo de oferta de serviços públicos digitais, que será divulgado em julho, 

nesse ano, terá mais um índice: Linguagem Cidadã, ou seja, a linguagem mais fácil do 

entendimento do cidadão nas aplicações disponíveis nos sites dos governos, antecipa o 

presidente do conselho da Associação Brasileira de Empresas Públicas de Tecnologia, 

ABEP, Lutiano Silva, em entrevista ao portal Convergência Digital. "Escrever as aplicações e 
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informações numa linguagem próxima do cidadão tem de ser uma missão da transformação 

digital. O índice vem dessa necessidade de tornar o site público cada vez mais simples para 

o cidadão, para o contribuinte", conta Lutiano Silva. Esse ano, a ABEP vai divulgar a quarta 

edição do Índice de oferta de serviços públicos ABEP, em parceria com o Centro de 

Liderança Pública, entidade de terceiro setor e instrumento de medição da competitividade 

pública. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Reeleição de presidentes no Congresso revela primeiros impactos para telecom 

Poder Legislativo | 01/02/2023 

 

O Congresso Nacional reelege seus atuais presidentes na Câmara e no Senado na 

quarta-feira, 1º. O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) recebeu 49 votos, com apoio de 

governistas, contra 32 de seu adversário, Rogério Marinho (PL/RN). Já Arthur Lira (PP-AL) 

tem sua manutenção encaminhada. A permanência dos parlamentares à frente das Mesas 

confirma alguns dos nomes com influência no ritmo das pautas que atingem o setor de 

telecom. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), colegiado mais relevante por ser 

responsável por chancelar os projetos de lei, já tem articulação madura nas duas Casas. Na 

Câmara, a presidência será de um nome do PT, conforme articulação feita com Lira. No 

Senado, há expectativas pela reeleição de Davi Alcolumbre (União-AP), que trabalhou nos 

votos por Pacheco e é correligionário e próximo do ministro das Comunicações, Juscelino 

Filho, abrindo caminho para alinhamento com o governo. A maioria dos projeto de lei 

considerados prioritários para o setor de Comunicação para 2023 tramitam em caráter 

conclusivo pelas comissões (clique aqui para ver a lista), ou seja, não dependem do 

Plenário. Por isso, o cenário de aprovação ou rejeição das propostas será delineado nos 

próximos dias, quando a composição das comissões será definida. Fonte: TeleSíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TMT lideram em sustentabilidade 

Mercado | 01/02/2023 

 

Na 12° edição do estudo “KPMG Survey of Sustainability Reporting 2022” a KPMG – 

empresa responsável pela pesquisa – apontou um avanço em companhias do setor de 

Tecnologia, Mídia e Telecomunicações (TMT) na elaboração de relatórios sobre metas de 

redução de carbono nos últimos anos. O salto partiu de 61% em 2017 para 81% em 2022, 

ocupando agora a terceira posição entre vários setores. Outro dado é a adoção de 

recomendações da Força-Tarefa de Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD) 

por empresas de TMT que saltou de 20% em 2020 para 45% em 2022, ultrapassando outros 

setores. “O estudo evidencia o progresso das empresas do setor e as principais estratégias 

que podem implementar na elaboração de relatórios de sustentabilidade. Entre elas, merece 

destaque avaliar o impacto das mudanças climáticas nas divulgações das demonstrações 

financeiras e alinhar o relatório de sustentabilidade e de ESG com os principais formatos de 

relatórios obrigatórios e facultativos. Além disso, as estratégias envolvem conhecer 

expectativas dos stakeholders e criar relatórios de ESG com base em avaliações de 

materialidade e benchmarking”, afirma Márcio Kanamaru, sócio-líder de Tecnologia, Mídia e 

Telecomunicações da KPMG no Brasil e na América do Sul. Fonte: TeleSíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Regulação de plataformas da internet proposta pelo governo federal impacta o Marco 

Civil da Internet, diz OAB SP 

Mercado | 01/02/2023 
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A OAB SP (Ordem dos Advogados do Brasil secional São Paulo) e a Comissão de 

Inovação e Tecnologia, em nota, se posicionam contra a proposta do governo federal de 

publicar a Medida Provisória intitulada "Pacote da Democracia", que pretende aplicar uma 

moderação mais rígida contra conteúdos antidemocráticos em plataformas digitais. A carta 

divulgada na terça-feira (31), destaca ainda, que "embora exista consenso sobre os efeitos 

deletérios da desinformação para o Estado Democrático de Direito, ainda há muita discussão 

sobre as soluções que devem ser implementadas". O documento é assinado pela presidente 

da secional paulista, Patricia Vanzolini, e pelo presidente da Comissão, Ronaldo Lemos. 
Fonte: TI Inside 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Tebet entra em articulação por reforma tributária e fala que votação levará seis meses 

Poder Executivo | 02/02/2023 – 15h11min 

 

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou na quinta-feira (2) após reunião 

com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que a discussão da reforma tributária se 

prolongará por ao menos seis meses. A proposta está entre as principais prioridades da 

agenda econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ela, não há como 

concluir a discussão antes desse prazo – ou seja, até o começo de agosto. "A reforma 

tributária é um processo que começa agora, mas a gente está, mais ou menos, definindo 

alguma coisa em torno de seis meses. Não dá para falar em uma reforma tributária em 

menos [tempo] que isso", afirmou. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Reforma tributária pode ser votada até final do ano, diz Guimarães 

Poder Legislativo | 02/02/2023 – 14h40min 

 

A reforma tributária é um dos projetos prioritários do governo no Congresso este 

ano. Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na quinta-feira (2), no Palácio 

do Planalto, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), disse que, 

“entre tantos assuntos importantes”, este foi um dos citados por Lula. Para o deputado, é 

possível aprovar um texto de reforma até o final deste ano. “[A negociação] está sob 

comando do ministro [da Fazenda, Fernando] Haddad, os vice-líderes vão ajudar, temos aqui 

especialistas na área. Vamos começar a dialogar a partir de segunda-feira [6] sobre o 

conteúdo dela e o que podemos fazer antecipadamente para termos uma reforma tributária 

robusta que dê conta dos problemas”, disse. Em declaração recente, Haddad disse que o 

governo pretende votar a reforma tributária sobre o consumo no primeiro semestre deste ano 

e a reforma sobre a renda no segundo semestre. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tarcísio defende reforma tributária “cuidadosa e gradual” 

Poder Executivo | 02/02/2023 – 12h32min 

 

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mostrou-se 

favorável à reforma tributária – assunto que deverá entrar na pauta da equipe econômica do 

governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem faz oposição, ainda neste semestre. Freitas 

defendeu que a reforma seja “cuidadosa e gradual”, contemplando primeiro os impostos 

federais, como IOF, PIS e Cofins, para depois redesenhar o ICMS, tributo estadual, para um 

modelo de Imposto de Valor Agregado (IVA). “Sempre houve oposição grande dos Estados, 
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mas nós vamos apoiar a reforma”, reforçou o governador em sua fala no XP Agro 

Conference, realizado na quarta-feira (1), em São Paulo. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro da Justiça rechaça proposta de CPI e pede foco na reforma tributária 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 20h12min 

 

Ministro licenciado da Justiça, o senador Flávio Dino (PSB-MA) rechaçou a proposta 

de parte da base aliada para instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 

que investigue os ataques golpistas de 8 de janeiro. Na avaliação de Dino, isso atrapalharia 

o Palácio do Planalto a conseguir a aprovação da reforma tributária ainda no primeiro 

semestre. "A CPI é uma prerrogativa do Congresso, mas eu, pessoalmente, considero que é 

uma dispersão de energia em torno do principal. Seria um instrumento a mais de 

extremismo, polarização e perda de foco naquilo que é a urgência para a sociedade", 

argumentou. "Neste instante, seria algo desnecessário porque temos a Polícia Federal e o 

Ministério Público dedicados a centenas de casos, tanto em relação ao 8 de janeiro, como ao 

caso dos yanomamis. Mas está é uma decisão que caberá à Câmara e ao Senado. A minha 

posição é a mesma que o presidente Lula defende", explicou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Oposição e governo concordam em priorizar reformas e medidas para economia 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 20h 

 

Senadores da oposição e do governo concordam em dar prioridade à reforma 

tributária na nova legislatura. Na quarta-feira (1º), 27 senadores tomaram posse. Os demais 

senadores, em meio de mandato, avaliam que discursos polarizados devem dar lugar aos 

espaços de diálogo e aprovação de projetos que promovam o crescimento da economia. 
Fonte: Agência Senado 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Parte dos ministérios completa um mês de governo sem equipe do 2º escalão 

nomeada 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 20h46min 

 

Após um mês de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), parte dos ministérios 

ainda segue com cargos vagos para o segundo escalão das pastas. São postos que se 

reportam diretamente para o ministro e que o auxiliam a conduzir as políticas públicas. A 

situação se estende também para algumas estatais e autarquias, que seguem com 

dirigentes interinos até que o novo governo defina quem serão os novos titulares. Fonte: G1 

Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério da Gestão disciplina compartilhamento de atividades administrativas entre 

ministérios 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 18h04min 

 

O compartilhamento de atividades de suporte administrativo entre Ministérios foi 

disciplinado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos por meio da 

Portaria MGI n° 43, de 31 de janeiro de 2023, publicada na quarta-feira (1°/2).  Estão 

abrangidas as atividades de administração patrimonial, de material e de espaço físico, 

gestão de pessoas, serviços gerais, orçamento e finanças, contabilidade, logística, contratos, 
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planejamento governamental e gestão estratégica, tecnologia da informação e, a critérios 

dos órgãos envolvidos, também outras atividades de suporte administrativo. O novo arranjo 

vem ao encontro da modernização da Administração Pública, além de possibilitar maior 

integração entre os órgãos e prestação de serviços mais ágeis e eficientes. O MGI, por meio 

da Secretaria de Gestão Corporativa (SGC), atenderá inicialmente os seguintes ministérios: 

Fazenda; Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Planejamento e Orçamento; e 

Povos Indígenas. Fonte: ASCOM MGI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

Relatório: atendimento digital decepciona cada vez mais consumidores 

Mercado | 02/02/2023 

 

Reclamações em relação à qualidade do atendimento digital nas plataformas online 

estão cada vez mais comuns. É o que mostra o relatório State of Ecommerce Customer 

Service de 2023, um compilado de informações trazido pela Simplr a partir de interações 

digitais de clientes com mais de 400 grandes marcas de consumo. Entre as reclamações, o 

levantamento afirma, por exemplo, que no ano passado 28,5% das marcas desativaram o 

chat ao vivo do fim de semana da Black Friday até a Cyber. Além disso, as reclamações 

continuaram em todos os setores durante a temporada de festas de 2022. Apenas como 

parâmetro, 40% dos e-mails de pré-venda dos clientes enviados para essas marcas ficaram 

sem resposta, contra 30% em 2021 e 27% em 2020. Para o CMO da Simplr, Daniel 

Rodriguez, “desativar o bate-papo ao vivo antes da Black Friday é como demitir seus 

vendedores de varejo na loja no dia de Ação de Graças. É um movimento autodestrutivo que 

prejudica tanto as receitas de vendas de curto prazo quanto a fidelidade do cliente de longo 

prazo”. Fonte: E-commerce Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pesquisa 'Consumidor do Futuro 2024' prevê tendências de engajamento 

Mercado | 01/02/2023 – 12h 

 

'Como as marcas podem criar engajamento com consumidores superestimulados, 

expostos à poluição de dados e ao choque com o futuro?'. Essa é a pergunta que a pesquisa 

da Worth Global Style Network (WGSN) procura responder. O estudo, com o nome 

'Consumidor do Futuro 2024', apresenta novos perfis-chave, pontos de ação e sentimentos 

do usuário. O documento pode ser acessado de forma gratuita no link. A WGSN é uma 

empresa norte-americana especializada na antecipação de tendências de consumo. Com o 

trabalho, a companhia objetiva destacar as ações necessárias hoje para garantir que os 

empreendimentos criem produtos que serão priorizados pelos clientes nos próximos meses e 

anos. "A pesquisa anual foi desenvolvida para ajudar todas as marcas a entenderem as 

demandas das pessoas que vão comprar e experimentar seus serviços", explica a presidente 

e CEO, Carla Buzasi”. Fonte: Coletiva.net 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

BC aplica pesquisa da OCDE sobre conhecimentos e hábitos financeiros dos 

brasileiros 

Poder Executivo | 02/02/2023 – 12h12min 

 

Entre fevereiro e março, o Banco Central, em parceria com o Fundo Garantidor de 

Créditos (FGC), aplicará pesquisa para avaliação do letramento financeiro e da inclusão 
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financeira de adultos no Brasil. Letramento financeiro é o desenvolvimento de consciência, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos necessários para a tomada de 

decisões financeiras conscientes, em prol do bem-estar financeiro de um indivíduo. “Ao 

desenvolver essa consciência, o cidadão passa a avaliar melhor os riscos e as 

oportunidades financeiras. Com isso, tende a fazer escolhas baseadas em informação, a 

saber procurar ajuda e a realizar outras ações efetivas para melhorar seu bem-estar 

financeiro”, comentou Juliana Haruko Horita, coordenadora no Depef. Fonte: ASCOM BCB 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Corrente de comércio apresenta valor recorde de US$ 43,56 bilhões para meses de 

janeiro 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 19h48min 

 

No mês de janeiro, o saldo comercial foi positivo em US$ 2,72 bilhões. As 

exportações, de US$ 23,14 bilhões, e as importações, de US$ 20,42 bilhões, também foram 

recordes para o período. Nas exportações, comparadas as médias do mês de janeiro de 

2023 (US$ 1.052 milhões) com as de janeiro de 2022 (US$ 942 milhões), houve crescimento 

de 11,7%. As importações tiveram queda de -1,7% na comparação entre as médias de 

janeiro de 2023 (US$ 928 milhões) e janeiro de 2022 (US$ 945 milhões). A média diária da 

corrente de comércio totalizou US$ 1.980 milhões e o saldo, também por média diária, foi de 

US$ 123 milhões. Em relação à média de janeiro de 2022, ocorreu crescimento de 4,9% na 

corrente de comércio. As informações foram divulgadas na quarta-feira (1º/2) pelo Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Para a Secretária de Comércio 

Exterior, Tatiana Prazeres, a expectativa até o momento é de que a exportação brasileira no 

ano de 2023 permaneça no mesmo nível de 2022. “A economia mundial menos aquecida 

deverá pressionar para baixo o preço dos bens comercializados.  Fonte: ASCOM MDIC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Balança comercial tem maior superávit para janeiro desde 2006 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 16h52min 

 

O bom desempenho da safra de milho e as exportações de petróleo fizeram a 

balança comercial iniciar 2023 com o maior superávit para meses de janeiro em 17 anos. No 

mês passado, o país exportou US$ 2,716 bilhões a mais do que importou. Em janeiro do ano 

passado, a balança tinha registrado déficit de US$ 58,7 milhões. Este é o melhor resultado 

para o mês desde 2006. No mês passado, o Brasil vendeu US$ 23,137 bilhões para o 

exterior e comprou US$ 20,420 bilhões. As exportações subiram 11,7% em relação a janeiro 

do ano passado, pelo critério da média diária, e bateram recorde para o mês desde o início 

da série histórica, em 1989. As importações caíram 1,7% pelo critério da média diária, mas 

subiram 2,3% no valor absoluto, por causa do maior número de dias úteis em janeiro deste 

ano, e também bateram recorde. Fonte: Canal Rural 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

STF inicia julgamento de recursos que discutem eficácia de decisões definitivas em 

matéria tributária 

Poder Judiciário | 01/02/2023 – 20h20min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar, na quarta-feira (1º), dois 

recursos extraordinários, com repercussão geral, em que se discute até quando permanece 

a eficácia de uma decisão definitiva (transitada em julgado) em matéria tributária de trato 

continuado quando, posteriormente, há pronunciamento em sentido contrário pelo STF. Na 
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primeira sessão jurisdicional de 2023, os ministros Luís Roberto Barroso (RE 955227 - Tema 

885) e Edson Fachin (RE 949297 - Tema 881) leram seus relatórios e, em seguida, 

representantes das partes e de terceiros interessados apresentaram seus argumentos. Em 

ambos os casos, a União pretende voltar a recolher a Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) de empresas que, na década de 1990, tinham ganhado na Justiça, com 

trânsito em julgado (sem possibilidade de recurso), o direito de não pagar o tributo. Essas 

decisões, restritas às partes, consideraram inconstitucional a lei que instituiu a contribuição. 

Agora, o STF precisará definir se a sua decisão, que em 2007 validou a cobrança da CSLL, 

alcança as empresas que até então estavam isentas do seu recolhimento por força das 

decisões judiciais definitivas que as favoreceram. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

PP e União avançam em acordo sobre federação para demonstrar força ao governo 

Poder Legislativo | 02/02/2023 – 15h44min 

 

Com o intuito de demonstrar força ao governo Lula, o União Brasil e o PP 

avançaram, nos últimos dias, nas conversas para formar uma federação. As tratativas 

começaram no ano passado, mas haviam sido suspensas logo após o resultado da eleição. 

O anúncio da aliança deve ser feito nas próximas semanas. De acordo com interlocutores 

das cúpulas das legendas, o intuito com a federação é fazer um gesto político para ganhar 

mais força nas negociações com o Executivo. Juntos, os partidos podem se tornar os 

maiores da Câmara e do Senado. O foco da aliança, dizem, é voltado para o Parlamento, 

sem vinculação direta com a participação do governo. Com isso, o União pode ficar livre para 

compor o governo Lula, mesmo que o PP continue fora. No PP, entretanto, já há pressão de 

parte da bancada da Câmara para que haja uma aproximação. De acordo com um dos 

envolvidos na articulação, a junção dos partidos, somada ao fato de o PL ter atualmente a 

maior bancada da Câmara, serve com “alerta” para o governo Lula de que, se quiserem, as 

siglas podem se unir como oposição. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira defende avanços na pauta das reformas e da defesa da democracia 

Poder Legislativo | 02/02/2023 – 14h25min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), eleito para mais um 

mandato à frente da Casa, agradeceu os 464 votos que recebeu dos parlamentares. Foi a 

maior votação da história para presidência da Casa. Segundo ele, a votação demonstra os 

desafios que o Legislativo terá que enfrentar. “O Brasil quer estabilidade, sem radicalismos 

seja de que lado for, para convergir para o desenvolvimento e melhoria da vida do povo”, 

disse o presidente, por meio das suas redes sociais. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Marcos do Val recua sobre renunciar a mandato e fica no Senado 

Poder Legislativo | 02/02/2023 – 14h24min 

 

Marcos do Val, o senador que denunciou uma trama envolvendo Jair Bolsonaro e o 

ex-deputado Daniel Silveira para gravar uma conversa com Alexandre de Moraes, afirmou 

ter recuado da decisão anunciada quarta (1) à noite de renunciar ao mandato de senador e 

ficará no cargo. O senador afirmou à Veja ter sido aliciado pelo ex-presidente e pelo ex-

deputado federal, preso na quinta (02) pela PF, a participar de uma articulação por um golpe 

de Estado, para que Lula não assumisse a Presidência. Na ação, usariam equipamentos do 
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GSI para gravar conversas com Alexandre de Moraes. Após pedido de Moraes, do Val vai 

prestar depoimento à Polícia Federal na quinta-feira (2). O Podemos, partido ao qual Marcos 

do Vai ainda está filiado, aguarda os desdobramentos do caso para decidir se tomará 

alguma medida punitiva de levar o caso ao Conselho de Ética da legenda. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Câmara aprova indicação de Jhonatan de Jesus para o Tribunal de Contas da União 

Poder Legislativo | 02/02/2023 – 12h45min 

 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira (2) a indicação do 

deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) para ministro do Tribunal de Contas da 

União (TCU), órgão auxiliar do Congresso Nacional no controle externo da administração 

pública. A indicação será transformada em um projeto de decreto legislativo e enviada para o 

Senado. Jhonatan de Jesus recebeu 239 votos – para ser aprovada, a indicação exigia 

maioria simples em votação secreta. Ele agradeceu os apoios recebidos e disse que 

representará o Congresso no tribunal, mantendo o gabinete de portas abertas. “O TCU não 

existe para punir, mas para auxiliar o Parlamento”, observou. O deputado ainda defendeu em 

Plenário que as decisões do Tribunal de Contas da União sejam técnicas e adequadas. 

“Ninguém sob minha a orientação será condenado com base em interesses de grupos ou de 

pessoas que queiram transformar o TCU numa arena de perseguição política a adversários”, 

afirmou. O ex-deputado Fábio Ramalho (MG), que já foi vice-presidente da Câmara e não foi 

reeleito em 2022 após quatro mandatos consecutivos, obteve 174 votos. A deputada Soraya 

Santos (PL-RJ), com 75 votos, havia cobrado em seu discurso mais oportunidade para a 

participação feminina em instituições e órgãos técnicos. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Definida Mesa do Senado para os próximos dois anos 

Poder Legislativo | 02/02/2023 – 12h44min 

 

Após a recondução de Rodrigo Pacheco ao cargo de presidente do Senado, para 

mais dois anos de mandato, em eleição ocorrida na quarta-feira (1º), foram definidos na 

manhã de quinta-feira (2), na terceira reunião preparatória da 57ª Legislatura, os nomes dos 

demais componentes da Mesa do Senado. Na votação de quinta, conduzida por Pacheco, 

buscou-se assegurar, tanto quanto possível, a participação proporcional das representações 

partidárias ou dos blocos parlamentares registrados na Casa. A chapa única foi aprovada por 

66 votos "sim", 12 "não" e duas abstenções. O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) 

manteve-se na 1º vice-presidência. O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou que, por 

acordo, a bancada do PT abriu mão da disputa pela primeira vice-presidência da Casa, que 

assim ficou com o MDB. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após vitória de Pacheco, governo calcula trabalhar com uma base de 53 senadores a 

seu favor 

Poder Executivo | 02/02/2023 – 07h31min 

 

No fundo, vencer a eleição para o comando do Senado nunca fora a pretensão do 

grupo de oposição que lançou a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) contra a reeleição 

de Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Como contou o Congresso em Foco, o plano principal era 

enfraquecer a vitória de Pacheco, torná-la menor, como um teste a estabelecer de que 

tamanho será a oposição parlamentar ao governo Lula, especialmente a sua posição mais 

extremada. Nesse sentido, a tarefa posta, não confessada oficialmente, era fazer com que 

Rodrigo Pacheco vencesse com menos de 50 votos. Esse objetivo os oposicionistas 
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conseguiram. Pacheco foi eleito com 49 votos. Seu adversário, Rogério Marinho, após a 

desistência de Eduardo Girão (Podemos-CE), teve 32 votos. Esse é, então, o tamanho da 

pedra oposicionista colocada no sapato de Lula a partir do Senado? Para os principais 

articuladores do governo envolvidos na negociação com o Congresso, não. Entre os votos 

dados a Rogério Marinho, há outras motivações além do sentimento de oposição ao 

governo. Relacionadas a questões internas, especialmente ao grande poder dado ao 

senador Davi Alcolumbre (União-AP). Tais motivações não estão ligadas às pautas de 

interesse do governo e se dissipam agora diante da reeleição de Pacheco. Fonte: Congresso em 

Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Congresso abre trabalhos legislativos com mensagem de Lula 

Poder Legislativo | 02/02/2023 – 06h 

 

Deputados e senadores participam na 5ª feira (2.fev.2023) de sessão solene que 

inaugura os trabalhos do Congresso Nacional em 2023. A cerimônia marcada para as 15h, 

no plenário da Câmara dos Deputados, deve contar com representantes dos poderes 

Executivo e Judiciário. Depois de declarar inaugurada a sessão legislativa, o presidente 

reeleito do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciará a leitura da 

mensagem enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O texto abordará os 

temas e projetos considerados prioritários pelo Palácio do Planalto para o período que 

começa. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Passada eleição na Câmara, PT prepara ofensiva sobre Republicanos e PP 

Poder Legislativo | 02/02/2023 – 05h01min 

 

Passada a eleição para a presidência da Câmara, o PT trabalha agora para ampliar 

a base de apoio do governo na Casa. O primeiro passo deverá ser dado na quinta-feira (2), 

com a previsão de anúncio dos vice-líderes do governo. O líder, José Guimarães (PT-CE), já 

decidiu que nomeará um indicado do Republicanos e outro do PP, dois dos partidos que 

foram a espinha dorsal do governo Jair Bolsonaro junto com o PL. A ideia do PT é formar um 

bloco “governista” de dissidentes do bolsonarismo, mais vinculados ao Centrão do que ao 

ex-presidente, numa demonstração de que a corrida que se estabelece hoje no Legislativo é 

sobre qual partido vai aderir ao governo em melhores condições. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Arthur Lira é reeleito presidente da Câmara com 464 votos 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 22h14min 

 

Com 464 votos, o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 

foi reconduzido para mais um mandato no biênio 2023-2024. Os deputados elegeram ainda 

os demais membros da Mesa Diretora: 1º e 2º vices, 1º a 4º secretários e quatro suplências. 

Lira foi apoiado por um único bloco parlamentar reunindo 20 partidos, incluindo duas 

federações. Ele obteve a maior votação absoluta de um candidato à Presidência da Câmara, 

considerados os registros dos últimos 50 anos. Em seu discurso de agradecimento, Lira 

afirmou que não há mais espaço no Brasil para aqueles que atentam contra os Poderes que 

simbolizam a democracia. "Esta Casa não acolherá, defenderá ou referendará nenhum ato, 

discurso ou manifestação que atente contra a democracia. Quem assim atuar terá a repulsa 

deste Parlamento, a rejeição do povo brasileiro e os rigores da lei. Para aqueles que 

depredaram, vandalizaram e envergonharam o povo brasileiro haverá o rigor da lei", afirmou. 
Fonte: Agência Câmara 

Leia mais 

Retorno ao índice 
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Arthur Lira promete “rigor da lei” para envolvidos em atos golpistas 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 21h50min 

 

Eleito pela segunda vez como presidente da Câmara dos Deputados, o deputado 

Arthur Lira (PP-AL) dedicou parte de seu discurso à postura da nova Mesa Diretora com 

relação aos vândalos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, bem como a outros 

atentados contra a democracia no Brasil. “Para aqueles que depredaram, vandalizaram e 

envergonharam o povo brasileiro, haverá, sim, o rigor da lei”, prometeu. De acordo com Lira, 

“não há mais espaço contra aqueles que atentam contra os poderes que simbolizam a nossa 

democracia”. Em seu novo mandato como presidente, que dura até o final de 2024, ele 

garante que a Câmara “não acolherá, defenderá ou referendará nenhum ato, discurso ou 

manifestação que atentem contra a Democracia”. Sua eleição para presidente, para ele, “é 

prova do funcionamento pleno” da democracia brasileira, e que esta não foi abalada pela 

“baderna de alguns, atacando-a materialmente”. Lira ainda direcionou um recado aos 

participantes do ataque: “No Brasil, nenhum regime político prosperará fora a democracia. 

Jamais haverá um Brasil sem eleições livres e representantes escolhidos pelo voto popular. 

Jamais haverá um Brasil sem liberdade”. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Por 49 votos, Pacheco é reeleito presidente do Senado para o biênio 2023-2024 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 20h32min 

 

O senador Rodrigo Pacheco foi reeleito presidente do Senado Federal para o biênio 

2023-2024 na quarta-feira (1º) com 49 votos. O senador Rogério Marinho (PL-RN) teve 32 

votos. Não foi registrado voto em branco. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líder do governo Lula defende espaço para o PL na Mesa Diretora do Senado 

Poder Legislativo | 01/02/2023 – 19h31min 

 

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), defendeu na quarta-feira 

(31) a oferta de cargos na Mesa Diretora para o PL, partido do candidato derrotado à 

presidência da Casa, Rogério Marinho (RN). Segundo ele, é importante retomar o critério de 

proporcionalidade para a distribuição de espaços tanto no comando da Casa quanto nas 

comissões temáticas. A Constituição, no artigo 58, determina que a representação 

proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares será assegurada na distribuição dos 

espaços "tanto quanto possível". Na avaliação de Wagner, o constituinte incluiu a ressalva 

para evitar problemas quando não houvesse comissões para todos os partidos. Ela é usada, 

no entanto, para justificar critérios políticos na escolha dos senadores. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Ministra francesa das Relações Exteriores vem ao Brasil semana que vem 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 16h27min 

 

A ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, virá ao Brasil na 

semana que vem para encontro com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira. Será a primeira 

visita de chanceler francês ao país desde 2019. O encontro deve preparar a vinda do 

presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil. No dia 26 de janeiro, o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva recebeu um telefonema de Macron e reforçou o convite para o francês 

visitar o Brasil. Para o presidente brasileiro, uma boa oportunidade seria na Cúpula dos 
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Países Amazônicos, que está sendo organizada pelo Brasil nos próximos meses. O país 

europeu tem soberania sobre a Guiana Francesa, que está inserida no bioma amazônico. Na 

terça (31), a secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, recebeu a diretora para 

Américas do Ministério das Relações Exteriores da França, Michèle Ramis, e o conselheiro 

para Américas do presidente francês, Walid Fouque. O encontro foi preparativo à visita de 

Catherine Colonna ao Brasil. De acordo com o Itamaraty, as autoridades trataram da 

retomada da parceria estratégica entre Brasil e França, incluindo nas agendas de meio 

ambiente, defesa, ciência e tecnologia, cooperação transfronteiriça e coordenação no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Secretária de Comércio Exterior recebe delegação do Ministério do Comércio de 

Bangladesh 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 16h18min 

 

Na terça-feira (31/01), delegação de Bangladesh liderada pelo Vice-ministro e 

Secretário de Comércio daquele país, Sr. Tapan Kanti Ghosh, esteve no MDIC para tratar de 

temas da agenda comercial bilateral. A delegação foi recebida pela Secretária de Comércio 

Exterior do MDIC, Tatiana Prazeres. Também integraram a comitiva a Sra. Sadia 

Faizunnesa, Embaixadora de Bangladesh no Brasil, e o Sr. Jashim Uddin, presidente da 

“Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries” (FBCCI). Pelo lado 

brasileiro, participaram também representantes do Ministério das Relações Exteriores e do 

Ministério da Agricultura e Pecuária. Entre outros temas, as autoridades mencionaram a 

complementariedade da pauta comercial dos dois países e exploraram caminhos para 

dinamizar ainda mais o comércio bilateral. Em 2022, as exportações brasileiras para 

Bangladesh cresceram 29,1% em relação ao ano anterior, passando de US$ 1,8 milhão para 

US$ 2,4 milhões. Bangladesh é o 32º principal destino das exportações brasileiras. Fonte: 

ASCOM MDIC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

Donos de restaurantes vão pedir reunião com Marinho para defender trabalho 

intermitente 

Poder Executivo | 01/02/2023 – 19h26min 

 

A Abrasel (associação que reúne bares e restaurantes) afirma que vai propor ao 

ministro do Trabalho, Luiz Marinho, uma reunião para defender a continuidade do trabalho 

intermitente. Na terça-feira (31), em uma coletiva de imprensa para a divulgação dos novos 

dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), Marinho foi 

questionado se acabaria com o trabalho intermitente. Na ocasião, o ministro disse que "não 

necessariamente" extinguiria esse tipo de regime, no qual o funcionário recebe por hora e 

não há estabelecimento de jornada mínima. A Abrasel definiu como fundamental a última 

declaração do ministro sobre o tema. A entidade escreveu, em nota, que o movimento feito 

por Marinho "demonstra o entendimento de que o trabalho intermitente traz ganhos para os 

trabalhadores e para os negócios". Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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