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DESTAQUES 

 

Em evento, Alexandre de Moraes defende nova regulamentação das redes sociais 

Poder Judiciário | 03/02/2023 – 12h31min 

 

O ministro Alexandre de Moraes defendeu NA sexta-feira, 3, a adoção de novos 

mecanismos de regulamentação das redes sociais. Segundo ele, que integra o Supremo 

Tribunal Federal (STF) e preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as plataformas são 

utilizadas por populistas, sobretudo da extrema-direita, para fazer "lavagem cerebral". "A 

responsabilização por abusos na veiculação de notícias fraudulentas e discurso de ódio (nas 

redes sociais) não pode ser maior nem menor do que no restante das mídias tradic ionais",  

afirmou o ministro, que participou virtualmente do evento Brazil Conference Lisboa, promovido 

pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide). Moraes argumentou que a "lavagem cerebral"  

transforma as pessoas em "zumbis", e, segundo ele, é uma estratégia proposital formulada 

inicialmente pela extrema-direita norte-americana após a chamada Primavera Árabe 

(movimento popular de enfrentamento a regimes autoritários que teve início na Tunísia, em 

2010, e se espalhou por outras nações no Norte da África e Oriente Médio). Fonte: Exame 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Milton Coelho é nomeado secretário de Micro e Pequenas Empresas e 

Empreendedorismo do MDIC 

Poder Executivo | 03/02/2023 – 10h39min 

 

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira (3/2), a nomeação do 

Milton Coelho que será o secretário de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Nascido em Codó, no 

Maranhão, em 1964, Milton Coelho radicou-se no Recife durante a adolescência. Formado em 

Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é advogado e auditor do Tribunal de Contas 

do Estado de Pernambuco (TCE-PE) desde 1992. Deputado federal pelo PSB-PE, assumiu o 

mandato em 2021, na 56ª Legislatura da Câmara dos Deputados, com linha de atuação 

pautada nos temas “saúde”, “educação e tecnologia”, “direitos humanos” e “serviços públicos”.  

Já foi vice-prefeito do Recife, participou do Governo Lula (2003 a 2006) como secretário 

Nacional de Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia e assessor do então ministro 

Eduardo Campos. Também foi secretário de Administração no Governo de Pernambuco (2015 

a 2018). Fonte: ASCOM MDIC 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 

4 
 

 

Anatel amplia uso de bloqueadores de celular, internet e drones 

Poder Executivo | 02/02/2023 – 21h40min 

 

Usados até agora apenas em penitenciárias, os bloqueadores de sinais de celular, de 

internet, de drones e de receptores de GPS poderão ser ativados em mais locais. A Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou na quinta-feira (2) uma resolução que amplia 

as possibilidades de uso dos equipamentos. Segundo a nova norma, os bloqueadores também 

poderão ser instalados em portos e aeroportos, áreas de segurança pública, áreas militares e 

locais de interesse temporário de órgãos de segurança pública, de defesa nacional e de 

delegações estrangeiras. A Anatel também ampliou o número de órgãos que podem pedir a 

instalação de bloqueadores. Até agora, somente o Ministério da Justiça poderia fazer os 

pedidos. Pelas novas regras, também poderão requerer a instalação de bloqueadores os 

seguintes órgãos: Presidência da República; Gabinete de Segurança Institucional (GSI);  

Ministérios da Defesa, da Justiça e das Relações Exteriores; Forças Armadas; Agência 

Brasileira de Inteligência; e órgãos de segurança pública e de administração penitenciária.  
Fonte: Agência Brasil 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Maioria do STF é favorável à quebra de decisões tributárias 
Poder Judiciário | 02/02/2023 – 19h08min 

 

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria na 5ª feira (2.fev.2023) pela 

anulação automática de decisões definitivas em questões tributárias quando há mudança de 

entendimento da Corte sobre a validade de impostos. Os ministros entenderam que a 

possibilidade se aplica quando o Supremo julgar constitucional a cobrança de tributos em 

ações que valem para todos, como a ADI (ação direta de inconstitucionalidade) ou recurso 

extraordinário com repercussão geral reconhecida.  Ainda não há definição de uma tese de 

julgamento. Também não foi decidido pontos importantes para os pagadores de impostos, 

como a regra temporal que será adotada para a aplicação do entendimento. Ainda faltam os 

votos do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Rosa Weber, presidente da Corte. O 

julgamento deve ser retomado na próxima 4ª feira (8.fev). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Modelos regulatórios para a inteligência artificial no Brasil: por que é tão complexo 

fazer uma opção? 

Mercado | 03/02/2023 – 15h20min 

 

A inteligência artificial (IA) é uma tecnologia com propósito geral, o que significa que 

pode ser aplicada em segmentos distintos e tem um espectro de atuação que se expande em 

múltiplas atividades. Ao mesmo tempo, é uma tecnologia com caráter disruptivo, tendo em 

vista que a sua aplicação promove transformações robustas nos negócios e na sociedade. Ela 

depende de uma interferência humana cada vez menor, conta com uma capacidade crescente 

de processamento com as metodologias de deep learning e faz tomada de decisão com alta 

assertividade. Outra característica marcante é a sua rápida evolução; o que dificulta a 

antecipação dos seus impactos jurídicos pelo legislador. Diante de um cenário de crescente 

aplicação de IA e de forte domínio das big techs, os países têm se mobilizado para elaborar 

uma regulação dessa tecnologia.  Matthew Scherer, em artigo que trata sobre a regulação dos 

sistemas de IA, observa que os mecanismos tradicionais de regulação, tais como os que são 

empregados em licenciamento de produtos, supervisão de pesquisa e desenvolvimento e 
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responsabilização civil, não são mais suficientes para lidar com os riscos associados ao uso 

da IA na atualidade. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Práticas ESG ganham força e empresas de TI têm papel estratégico em 2023 

Mercado | 03/02/2023  

 

Práticas que sustentam os pilares de ESG — sigla em inglês que designa ações para 

meio ambiente, social e governança — estão ganhando espaço nas áreas de tecnologia da 

informação e a TI tem, cada vez mais, papel estratégico. “Cloud está conectada ao tema de 

ESG. As empresas passarão a demandar mais informações dos provedores sobre o impacto 

da nuvem nas emissões de carbono, sejam diretas ou indiretas”, disse o  country manager da 

IDC Brasil, Luciano Ramos, durante apresentação do Predictions Brazil 2023, na quinta-feira,  

02/02. A preocupação vem a reboque do amadurecimento da adoção da computação em 

nuvem, que, por sua vez, fará com que as empresas busquem maior controle sobre o uso e 

os gastos com cloud. “Esperamos ver maior ênfase em otimização e redução dos custos da 

computação em nuvem por automação e também pelo amadurecimento pelas práticas de 

FinOps”, completou Ramos. Fonte: Abranet 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula defende que regulação de redes sociais seja discutida no G20 

Poder Executivo | 02/02/2023 – 20h40min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu na 5ª feira (2.fev.2023) que a 

regulamentação das redes sociais seja feita por meio de um debate global e indicou que o 

fórum de discussão sobre o tema deveria ser o G20. Ele pretende conversar sobre a questão 

com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em 10 de fevereiro, quando visitará 

Washington. “Até porque eu acho que a única forma de ter regulação é com diálogo. Não dá 

para fazer a regulação apenas em um país. Portanto, é preciso que seja um assunto a ser 

discutido no G20”, disse. O presidente deu a declaração em entrevista à RedeTV, que foi 

exibida às 23h15 da 5ª feira. O trecho que trata do tema foi veiculado na RedeTV News. Fonte: 

Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MDIC cria coordenação de economia digital que tratará da regulação econômica de 

plataformas digitais 
Poder Executivo | 02/02/2023 – 20h18min 

 

O Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior (MDIC) criou a 

Coordenação de Serviços e Mercados Digitais, que entre outras atribuições, deve apresentar 

políticas para as plataformas digitais focadas na regulação econômica e na inovação. A 

coordenação terá como setores internos uma área focada em Promoção da Concorrênc ia 

Digital e outra em Inovação em Tecnologias Digitais. A nova área do MDIC terá competências  

propor medidas e normativos para a promoção da concorrência nos mercados de serviços 

digitais e promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação na economia digital. Fonte: 

Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em mensagem ao Congresso, Lula destaca direito ao acesso à Internet de qualidade 
Poder Executivo | 02/02/2023 – 20h 
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Na mensagem enviado ao Congresso Nacional na quinta-feira, 2, na abertura dos 

trabalhos legislativos, o presidente Luis Inácio Lula da Silva destacou que o Brasil precisa o 

quanto antes acelerar a transformação digital. No documento, Lula enfatizou a necessidade 

de garantias para o acesso à banda larga. "O Brasil iniciará um grande processo de 

transformação digital no País, assegurando Internet de qualidade em todo o território e para 

todos e todas. O direito à inclusão no ambiente da conectividade também será garantido" ,  

promete Lula no documento. "Paralelamente, é dever do estado universalizar o acesso à 

Internet de qualidade, garantindo a democratização de seu uso por toda a população,  

especialmente na rede pública de educação básica", explica o presidente na mensagem. Fonte: 

Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel estudará adoção de novos mecanismos de resolução de conflitos 
Poder Executivo | 02/02/2023 – 16h59min 

 

Em 30 de dezembro de 2022, o Conselho Diretor da Anatel aprovou a Agenda 

Regulatória para o biênio 2023-2024, nos termos do Acórdão nº 394 (SEI nº 9635916), o qual 

teve por fundamento a Análise nº 143/2022/VA, do conselheiro Vicente Aquino. Durante o 

processo de construção da decisão conjunta, permitiu-se que os membros do Conselho Diretor 

da Agência abordassem temas específicos na proposta. Um dos temas foi o relativo às novas 

formas de resolução de conflitos existentes, proposta pelo conselheiro Alexandre Freire. O 

conselheiro chamou atenção para o contexto da nova realidade tecnológica que o Brasil e o 

mundo vivem hoje. Nas palavras do conselheiro “não há dúvidas de que, com a transformação 

digital ocorrida nos últimos anos, principalmente com o advento da pandemia da Covid-19,  

procedimentos e instrumentos de composição de conflitos precisam ser revistos ou 

aprimorados. Isso porque tecnologias surgiram, comportamentos foram alterados e as 

informações passaram a estar cada vez mais disponíveis para cidadão e empresas”, disse. 
Fonte: ASCOM ANATEL 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

INPI divulga relatório sobre recursos e nulidades de patentes no período 2012-2021 
Poder Executivo | 02/02/2023 – 16h35min 

 

O INPI divulgou na quinta-feira, dia 2 de fevereiro, a segunda edição do relatório sobre 

os recursos e nulidades de patentes, desta vez referente ao período 2012-2021 e incluindo o 

banco de dados no qual se baseia o documento. Produzido pela Coordenação-Geral de 

Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC), o relatório permite avaliar se os 

respectivos processos encontram-se concluídos e quais as decisões na segunda instância.  
Fonte: ASCOM INPI 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

96% das aéreas planejam aumentar investimentos em TI neste ano 
Mercado | 02/02/2023 – 16h13min 

 

Diante do aumento de interrupções, acúmulo de bagagens e falta de funcionários ,  

aeroportos e companhias aéreas estão ampliando seus investimentos em tecnologia para 

digitalizar suas operações e agilizar a jornada dos passageiros, oferecendo mais opções de 

autoatendimento. O relatório Transporte Aéreo - Insights em TI - 2022 da Sita, publicado na 

última terça (31), revela que, com a recuperação pós-pandemia, os CIOs das empresas aéreas 

querem garantir operações ágeis, resilientes e eficientes, focando em soluções de TI para 

impulsionar o setor. Isso vem estimulando a aceleração da digitalização, com companhias 

aéreas e aeroportos buscando soluções-chave em tecnologia para fortalecer seus 
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procedimentos contra interrupções, ao mesmo tempo em que automatizam a experiência dos 

passageiros. Fonte: Panrotas 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em mensagem ao Congresso, Lula defende jogo duro com plataforma s digitais 

Poder Executivo | 02/02/2023 

 

A Mensagem Presidencial encaminhada por Lula ao Congresso Nacional na quinta -

feira, 2, lança críticas aos programas de inclusão digital formulados no governo anterior. O 

texto replica parte do diagnóstico realizado pelo grupo técnico de Comunicação durante a 

transição. “No campo das telecomunicações, as políticas continuaram focadas na expansão 

da infraestrutura, sem a existência de iniciativas que buscassem reduzir as desigualdades no 

acesso aos serviços de telecomunicações e garantissem o pleno acesso da população de 

menor renda à Internet, com dispositivos adequados e pacotes de serviços menos limitados 

em termos de volume de dados e utilização”, diz um trecho. O documento cita ainda que “nos 

últimos quatro anos, não houve qualquer formulação de ações est ratégicas sobre as 

comunicações, apesar da crescente centralidade dos meios e ambientes digitais na sociedade 

e na atual fase de desenvolvimento econômico”. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Nuvem, 5G, IA e IOT devem fazer mercado brasileiro de TIC crescer 5% em 2023, 

aponta IDC 
Poder Executivo | 02/02/2023 

 

O mercado brasileiro de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) deve crescer 

5% neste ano, de acordo com estimativa da consultoria IDC divulgada na quinta-feira, 2. A 

expectativa é de que o setor alcance a marca de US$ 80 bilhões (aproximadamente R$ 401,  

bilhões) em 2023. Analisando o mercado separadamente, a IDC aponta que, a despeito do 

cenário de ajuste e redirecionamento dos gastos empresariais, TI (Tecnologia da Informação) 

avance 6,2%. Especificamente no segmento corporativo (TI B2B), a alta projetada é de 8,7%, 

em razão dos investimentos em software e nuvem. O setor de telecomunicações, por sua vez,  

deve crescer 3%, impulsionado pelo 5G e pela adoção da nuvem, grandes aliadas das 

tecnologias de conectividade. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Lula pede apoio para novo regime fiscal em abertura do ano Legislativo 

Poder Executivo | 03/02/2023 – 5h 

 

A defesa da democracia, da união nacional e a prioridade da realização de uma 

reforma tributária deram o tom dos discursos dos integrantes dos três Poderes da República 

na sessão de abertura oficial do ano legislativo. Em sua mensagem ao Congresso Nacional 

para 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu também apoio do Parlamento 

para a instituição de um novo regime fiscal e uma construção negociada de regras para um 

novo sistema sindical e de proteção ao trabalho. No detalhamento da mensagem, o governo 

Lula se opõe ainda às privatizações dos Correios, da EBC e da Eletrobras, mas não informa 

se medidas serão adotadas para reverter a perda de controle desta última. O governo do ex -

presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma operação de capitalização em que a União deixou de 

ter a maioria das ações com direito a voto. “É preciso que a Eletrobras recupere seu papel 

como patrimônio do povo, preservando a soberania energética brasileira e viabi lizando 

programas como o Luz para Todos, que terá continuidade, e uma política sustentável de 

modicidade tarifária”, diz a mensagem. Fonte: Valor Econômico 
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Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira coloca reforma tributária e nova regra fiscal como prioridades do Congresso em 

2023 

Poder Legislativo | 02/02/2023 – 16h31min 

 

Em discurso marcado na maior parte pela defesa da democracia, durante solenidade 

de abertura do ano Legislativo, na tarde da quinta-feira (2), o presidente da Câmara, Arthur 

Lira (PP-AL), apontou que as pautas prioritárias neste ano são a reforma tributária e o novo 

arcabouço fiscal na área tributária. “Não tenho dúvidas de que a simplificação do nosso 

sistema tributário terá efeitos positivos”, discursou na cerimônia em que também é lida a 

mensagem presidencial ao Congresso. “Essa questão pontual se insere, é claro, no contexto 

da busca por uma sintonia fina. Somos uma democracia madura”, complementou. Fonte: Valor  

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

AGRONEGÓCIO 

 

Mapa ouve fintechs e empresas do agro digital para formatar crédito 
Poder Executivo | 03/02/2023 – 14h33min 

 

Para formatar uma política pública que favoreça os produtores mais comprometidos 

com a sustentabilidade, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realizou uma série de 

agendas com representantes dos setores de carbono, bioinsumos, tecnologia financeir a 

(fintechs) e agro digital. Os encontros aconteceram na sede da Superintendência Federal de 

Agricultura (SFA) em São Paulo. O financiamento diferenciado, levando em conta critérios  

como sequestro de carbono, uso de bioinsumos e práticas sociais em prol dos trabalhadores 

é uma das prioridades no projeto que está sendo desenvolvido pelo ministro Carlos Fávaro.  

Com a proposta de captar as ideias do próprio mercado para que o plano proposto seja o mais 

eficiente possível, dezenas de empresários dos setores ouvidos apresentaram sugestões para 

viabilizar essa estratégia e os principais gargalos para que um mecanismo simplificado seja 

adotado. Uma das empresas presentes, a fintech Campo Capital, de Patrocínio (MG), já 

financia produtores de café da região com taxas diferenciadas e exemplificou como funciona.  
Fonte: ASCOM MAPA 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

PGFN recupera em 2022 R$ 39,1 bilhões inscritos em dívida ativa  

 Poder Executivo | 03/02/2023 – 13h24min 

 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) arrecadou R$ 39,1 bilhões 

inscritos em dívida ativa, em 2022. Desse total, R$ 14,1 bilhões são resultado de acordos de 

transação tributária. Essa estratégia de cobrança representou 36% do total arrecadado pela 

PGFN e explica o crescimento expressivo da arrecadação no ano passado. A transação na 

dívida ativa se consolidou, ao longo dos três últimos anos, como importante política pública 

voltada à superação da crise econômico-financeira intensificada pela pandemia. Prevista há 

anos no Código Tributário, a transação tributária foi autorizada pela Lei n. 13.988/2020. Fonte: 

ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Carf suspende sessões de julgamento da próxima semana  

Poder Executivo | 03/02/2023 – 13h19min 
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O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) suspendeu as sessões de 

julgamento da próxima semana. O órgão informou que a decisão considerou a discussão que 

envolve os Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo com relação à Medida Provisória nº 

1.160, de 2023. A norma alterou o critério de desempate de julgamentos do Carf .  

Reestabeleceu o chamado voto de qualidade - o desempate pelo presidente de turma, que é 

representante da Fazenda Nacional. A suspensão das sessões foi determinada pelo 

presidente do Carf, Carlos Higino Ribeiro de Alencar, na Portaria nº 1.1335, de sexta (03). Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil perdeu o posto de melhor emergente, diz XP 

Mercado | 03/02/2023 – 12h31min 

 

O Brasil perdeu o posto de melhor opção dentre emergentes nos últimos meses, à 

medida que o México se destaca como uma história sem tantos ruídos políticos, na avaliação 

da XP Investimentos. “A história de que o Brasil era a o melhor entre os piores foi verdade até 

outubro, novembro”, o estrategista-chefe da XP, Fernando Ferreira. Desde então, passaram a 

pesar os ruídos políticos e incertezas fiscais. Além disso, a reabertura da China voltou a atrair 

capital para o outro lado do mundo. Para ele, o que segue ajudando as ações brasileiras são 

cotações atraentes, com ativos muito descontados e “muita expectativa ruim no preço”. Por 

isso, a bolsa e o dólar acabam tendo reação curta e limitada a eventos ruins locais. A XP ainda 

aposta em ações defensivas de empresas geradoras de caixa em áreas como commodities e 

energia. “Em algum momento isso vai mudar, quando ficar mais claro o cenário para o juro,  

mas me parece cedo”, diz o estrategista. “O catalisador será a questão dos juros”. Fonte: Valor  

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente do TCU defende BC no debate sobre alta dos juros 
Poder Executivo | 03/02/2023 – 08h04min 

 

O presidente do TCU (Tribunal de Contas da União) defendeu a posição do Banco 

Central, que manteve a taxa básica de juros da economia em 13,75%. "Não é possível [o 

governo federal] falar em endividamento e esperar que autoridade monetária fique parada, de 

braços cruzados", afirmou Bruno Dantas. Na véspera, em entrevista, o presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) havia voltado a sugerir que vai buscar derrubar a autonomia legal do BC, 

criticando as altas taxas de juros, quando acabar o mandato do atual presidente, Roberto 

Campos Neto. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula critica autonomia do BC e sugere rever modelo ao fim do mandato de Campos 

Neto 
Poder Executivo | 02/02/2023 – 10h14min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou na noite de quinta-feira a autonomia 

do Banco Central. Em uma entrevista à RedeTV, o presidente afirmou que poderá rever o 

modelo da autoridade monetária ao fim do mandato de Roberto Campos Neto, que vai até 

dezembro de 2024. — O povo tá melhorando de vida? Não! Então eu quero saber de que 

serviu a independência (do BC). Eu vou esperar esse cidadão terminar o mandato dele, para 

fazermos uma avaliação. O que significou o banco central independente? — disse Lula na 

entrevista. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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JUDICIÁRIO 

 

Toffoli dá prazo de três dias para governo explicar mudança no Carf 
Poder Judiciário | 02/02/2023 – 20h59min 

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deu prazo de três dias para o 

governo prestar informações sobre a Medida Provisória que restituiu o chamado voto de 

qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). O Carf é o tribunal 

administrativo que julga os recursos dos contribuintes contra autuações de cobrança de 

impostos feitas pela Receita Federal. Toffoli é o relator da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar (provisória), ajuizada pelo Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra a decisão do governo de voltar com 

o voto de qualidade, que havia sido eliminado por decisão do Congresso em 2020. Fonte: O Estado 

de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

No Congresso Nacional, presidente do STF reforça importância do convívio 

harmonioso entre os Poderes 

Poder Judiciário | 02/02/2023 – 17h30min 

 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, participou na 

quinta-feira (2) da sessão solene de Abertura do Ano Legislativo de 2023, no Congresso 

Nacional. Ela cumprimentou os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e da 

Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pela recondução ao cargo e entregou-lhes o relatório das 

atividades do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) do ano de 2022. Em mensagem 

ao Legislativo, a ministra enfatizou que a participação do Judiciário na cerimônia tem especial 

significado, na medida em que fortalece a interação sadia e harmônica entre os Poderes. Em 

relação aos ataques às instalações dos três pilares da democracia brasileira em 8 de janeiro,  

disse que, longe de enfraquecer a democracia, o episódio conferiu maior intensidade ao 

convívio necessariamente harmonioso entre os Poderes que compõem o Estado brasileiro.  

Rosa Weber enfatizou que o aperfeiçoamento da democracia e o fortalecimento das 

instituições nacionais são a melhor salvaguarda contra aventuras antidemocráticas. Fonte: ASCOM 

STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Marcos do Val rebate Moraes e diz que vai pedir afastamento do ministro de inquérito 

sobre atos 

Poder Legislativo | 03/02/2023 – 14h36min 

 

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) rebateu nessa sexta-feira (3) as declarações 

do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e negou ter sido 

orientado pelo magistrado a formalizar o plano de golpe de Estado proposto pelo ex -deputado 

Daniel Silveira (PTB-RJ). O senador afirma ainda que solicitará à Procuradoria-Geral da 

República (PGR) o afastamento de Moraes da relatoria do inquérito sobre os  atos 

antidemocráticos. "Não fui orientado para formalizar absolutamente nada, nem por respostas 

a mensagens que enviei [a Moraes], nem pessoalmente durante o encontro que tivemos",  

afirmou o senador, em entrevista à CNN Brasil, na sexta (3). Na quinta (2), Marcos do Val 

revelou a existência de um plano para gravar conversas com Moraes a fim de conseguir falas  

comprometedoras contra o magistrado que pudessem levar à anulação das eleições de 2022 

e a algum tipo de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), presidido por Moraes. O 

plano golpista foi discutido em uma reunião, realizada em 9 de dezembro do ano passado, na 

presença do então presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Daniel Silveira. Fonte: Valor Econômico 
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Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lideranças negociam comandos das comissões permanentes do Senado 
Poder Legislativo | 03/02/2023 – 14h34min 

 

As lideranças partidárias já negociam o comando das 14 comissões permanentes do 

Senado. Segundo o Regimento Interno, a distribuição pode considerar o tamanho das 

legendas ou blocos. Até o momento, existem três blocos. Com 31 senadores, o Democracia,  

formado pelo MDB, União, Podemos, PDT, PSDB e Rede, é o maior deles. Em seguida estão 

o Resistência Democrática (composto pelo PSD, PT e PSB), com 28 senadores; e o 

Progressistas/Republicanos, com 10. Já o PL, que não formou bloco, possui 12 senadores.  
Fonte: Agência Senado 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo Lula negocia cargos com centrão e quer sobra de emendas para ampliar base 

Poder Executivo | 03/02/2023 – 12h27min 

 

Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já deram início às negociações 

com os principais partidos que foram aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Líderes de 

Republicanos, PP e até PL abriram o canal com a articulação política do governo petista, 

apresentaram pedidos de cargos de segundo e terceiro escalões, e, em troca, prometeram ao 

Palácio do Planalto votos de parte de cada bancada. A negociação tem sido no varejo e 

coordenada pela Secretaria de Relações Institucionais, comandada pelo ministro petista 

Alexandre Padilha. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Câmara empossa suplentes de deputados que assumiram vaga de ministros e 

secretários de Estado 

Poder Legislativo | 03/02/2023 – 12h20min 

 

O Plenário da Câmara dos Deputados reuniu-se na sexta-feira (3) para dar posse aos 

suplentes dos deputados que se licenciaram para assumir cargos de ministros ou secretários  

de Estado. Sete deputados tomaram posse na sexta: - o deputado Dr. Benjamim (União-MA) 

assumiu a vaga de Juscelino Filho (União-MA), Ministro das Comunicações; - a deputada 

Geovânia de Sá (PSDB-SC) assumiu a vaga de Carmen Zanotto (Cidadania-SC), secretária 

de Saúde de Santa Catarina; - o deputado Ivan Valente (Psol-SP) assumiu a vaga de Marina 

Silva (Rede-SP), ministra do Meio Ambiente; - o deputado Ricardo Abrão (União-RJ) assumiu 

a vaga de Daniela Carneiro (União-RJ); - a deputada professora Luciene Cavalcante (Psol-

SP) assumiu a vaga de Sônia Guajajara (Psol-SP), ministra dos Povos Indígenas; - o deputado 

Vicentinho (PT-SP) (PT-SP) assumiu a vaga de Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de 

Relações Institucionais; e - a deputada Reginete Bispo (PT-RS) assumiu no lugar de Paulo 

Pimenta (PT-RS), ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alexandre de Moraes confirma conversa com senador Marcos do Val  

Poder Judiciário | 03/02/2023 – 11h19min 

 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou na 

sexta-feira (3) ter tido uma conversa com o senador Marcos do Val (Podemos-ES) na qual o 

parlamentar lhe relatou ter participado de reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro onde 

lhe foi proposto que gravasse o magistrado. O ministro disse ainda que o parlamentar se 

recusou a formalizar em depoimento a denúncia de que teria recebido proposta para participar 

de um eventual plano golpista. Em conferência de negócios do Grupo Lide, fundado pelo ex-
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governador de São Paulo João Doria, em Lisboa, Moraes disse que, diante da recusa do 

senador em formalizar a denúncia, se despediu de Do Val, pois "o que não é oficial, para mim 

não existe". Ele também disse que o senador – com quem afirmou não ter nenhuma intimidade 

– lhe contou que a gravação seria usada para tentar retirá-lo da presidência de inquéritos que 

investigam Bolsonaro. "Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel,  

que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma 

questão de inteligência e que infelizmente não poderia confirmar. Então eu levantei, me 

despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim não existe", 

disse o ministro, que participou do evento por videoconferência. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Duas medidas provisórias perdem eficácia no domingo; ainda restam 24 em 

tramitação 

Poder Legislativo | 03/02/2023 – 11h11min 

 

Duas medidas provisórias ainda não analisadas na Câmara dos Deputados perdem a 

eficácia no domingo (5): as MPs 1135/22 e 1136/22, ambas editadas pelo governo Bolsonaro.  

A primeira permitiu ao governo adiar os repasses orçamentários aos setores da cultura e de 

eventos previstos nas leis Paulo Gustavo, Aldir Blanc 2 e do Programa Emergencial de 

Retomada do Setor de Eventos (Perse). O texto chegou a receber 44 emendas. A segunda 

MP limitou o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT). Ela recebeu 15 emendas de deputados e senadores. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

8 de Janeiro não foi ato isolado, diz Barroso 
Poder Judiciário | 03/02/2023 – 09h59min 

 

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso disse na sexta-

feira (3) que o 8 de Janeiro não foi um ato isolado, mas sim resultado de um processo histórico 

que desaguou na invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília. O magistrado participou 

por videoconferência do Lide Brazil Conference, evento em Lisboa (Portugal) que reúne 

empresários. Barroso citou elementos que ele avalia que contribuíram para as invasões: a 

excessiva politização das Forças Armadas, a repetição de discursos golpistas e a perpetuação 

do “estilo Roberto Jefferson e Daniel Silveira” ao longo do tempo. O magistrado disse esperar 

que a volta da normalidade democrática no Brasil diminua o protagonismo que o STF teve nos 

últimos anos. Jefferson e Silveira estão na mira do STF. O presidente do PTB se tornou réu 

por tentativa de homicídio depois de publicar um vídeo na internet ofendendo a ministra 

Carmen Lúcia, do Supremo, e atacar a tiros e granadas uma equipe de Policiais Federais que 

cumpriam um pedido de prisão em sua casa. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tomam posse três suplentes de senadores que assumiram ministérios 

Poder Legislativo | 03/02/2023 – 09h26min 

 

Em cerimônia no gabinete da Presidência do Senado, tomaram posse na quinta-feira 

(2) três suplentes de senadores que se afastaram para comandar ministérios. Augusta Brito 

(PT-CE), Ana Paula Lobato (PSB-MA) e Fernando Farias (MDB-AL), assumem as respectivas 

cadeiras de Camilo Santana, ministro da Educação; Flávio Dino, ministro da Justiça e 

Segurança Pública; e Renan Filho, ministro dos Transportes. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Mudança na divisão das sobras eleitorais pode levar à substituição de sete deputados 

federais 

Poder Legislativo | 03/02/2023 – 07h59min 

 

Duas ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, uma promovida pela Rede e 

outra em conjunto pelo PSB e Podemos, podem enfraquecer os principais partidos de 

oposição na Câmara dos Deputados. A Rede, o PSB e o Podemos pedem a mudança nos 

critérios de contagem das sobras eleitorais no pleito para deputado federal. Se aceitas, as 

ações resultarão na troca de sete deputados, com encolhimento da oposição. Sobras eleitorais  

são as cadeiras parlamentares de um estado que restam após a contagem de votos, quando 

o número de candidatos e partidos que alcançam os requisitos é inferior ao número de vagas.  

Nesse caso, é feita uma segunda etapa de distribuição, com requisitos mais flexíveis: o partido 

deve alcançar ao menos 90% do quociente eleitoral, e o candidato deve atingir 10%. Fonte: 

Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em entrevista, Lula diz que cogita reeleição em caso de 'situação delicada' no país 

Poder Executivo | 02/02/2023 – 22h41min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em uma entrevista à "RedeTV!" na  

quinta-feira (2) que pode concorrer à reeleição em 2026 se houver "uma situação delicada" no 

país e se ele se sentir com a "saúde perfeita". Apesar de abrir essa brecha, o presidente disse 

que precisa "aproveitar a vida" e que, neste momento, não pensa em ser candidato. "Veja, se 

eu puder afirmar para você agora, eu falo: 'Não serei candidato em 2026'.Vou estar com 81 

anos de idade, sabe. Preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de 

vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora, sabe. Agora, se chegar em um momento,  

tiver uma situação delicada e eu estiver com a saúde, porque eu só posso ser candidato se eu 

estiver com a saúde perfeita. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Jonas Donizette assume vice-liderança do governo Lula na Câmara dos Deputados 
Poder Executivo | 02/02/2023 – 19h48min 

 

O deputado federal e ex-prefeito de Campinas (SP) Jonas Donizette (PSB) informou 

na quinta-feira (2) que assumiu a vice-liderança de governo Lula (PT) na Câmara Federal.  

Jonas recebeu 84.044 votos na eleição de outubro do ano passado. Além dele, a região de 

Campinas elegeu três parlamentares, sendo dois de Campinas e um de Indaiatuba. "Vou 

colocar a disposição do país toda a experiência que adquiri na vida pública, para ajudar o 

Brasil. Trabalharei com muita seriedade e amor, pelos interesses e necessidades de todos os 

brasileiros", informou Jonas, no Instagram. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líder do Governo fala em esforço para consolidar base na Câmara 
Poder Legislativo | 02/02/2023 – 18h26min 

 

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou na 

5ª feira (2.fev.2023) que há um grande esforço para consolidar a base de governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Casa. A formação de um bloco governista robusto 

ajudará o Executivo a negociar aprovações de projetos importantes, como a reforma tributária 

e o novo arcabouço fiscal. “Nós estamos fazendo um esforço grande de consolidação da base 

do governo aqui na Câmara. Inicialmente com os partidos que já estão integrados e ampliando 
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para outros parlamentares, porque a Casa são 513, é importante que a base vá para além dos 

partidos“, disse Guimarães em entrevista a jornalistas. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Rui Costa destaca missão de unir e reconstruir o país após entregar mensagem 

presidencial ao Congresso Nacional 
Poder Executivo | 02/02/2023 – 18h22min 

 

A mensagem do presidente Lula ao Congresso Nacional foi entregue pelo ministro da 

Casa Civil, Rui Costa, em cerimônia realizada na quinta-feira (2), no plenário da Câmara dos 

Deputados. A mensagem reforça a necessidade de diálogo permanente entre os entes 

federados, ainda que haja posições diferentes sobre alguns temas. “O slogan que o presidente 

Lula definiu pessoalmente para o seu mandato significa unir e reconstruir a relação com o 

Congresso Nacional, reconstruir o pacto federativo e ter diálogo intenso com governadores e 

prefeitos", afirmou o ministro. Rui Costa lembrou que o presidente já realizou uma primeira 

reunião com todos os governadores, no dia 27 de janeiro, quando apresentou um programa 

inicial de redução de filas de cirurgias, que conta com o repasse de R$ 600 milhões para 

acelerar cirurgias que ficaram represadas durante a pandemia. Uma reunião do presidente 

com prefeitos também está prevista para o mês de março, disse o ministro. Fonte: ASCOM Casa Civ il 
Leia mais 

Retorno ao índice 

Dallagnol quer impedir transferência de Coaf para Ministério da Fazenda 
Poder Legislativo | 02/02/2023 – 13h04min 

 

Em sua primeira proposta apresentada na Câmara dos Deputados, Deltan Dallagnol  

quer impedir a transferência do Coaf, órgão que detecta movimentações financeiras suspeitas  

e atua na prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, do Banco Central para 

o Ministério da Fazenda, de Fernando Haddad. O Coaf foi essencial para identificar 

pagamentos ilegais investigados pela Operação Lava Jato e também no caso das suspeitas  

de rachadinhas envolvendo Flávio Bolsonaro. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

União Europeia está dentro da guerra mesmo sem querer, diz Lula  

Poder Executivo | 02/02/2023 – 23h41min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar na quinta (2) sobre sua 

proposta de criar um fórum de países dispostos a negociar um acordo de paz para encerrar a 

Guerra da Ucrânia, que completa um ano no próximo dia 24. "Quero fazer uma proposta de 

um grupo de países que não têm nada a ver com a guerra e pode ter facilidade de conversar 

com os presidentes da Ucrânia e da Rússia", disse o petista, em referência a seus respectivos 

homólogos, Volodimir Zelenski e Vladimir Putin. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Embaixadores apresentam credenciais a Lula para atuarem no Brasil  

Poder Executivo | 02/02/2023 – 22h17min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu na 6ª feira (3.fev.2023) 9 

embaixadores que entregaram a ele suas cartas credenciais para atuarem no Brasil. Os 

encontros separados foram pedidos por alguns países para que seja possível haver uma 

conversa com o presidente. A nova embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Bagley, é um 
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dos diplomatas que se reunirá com o presidente. Ela chegou ao Brasil no dia 1º de fevereiro 

depois de o seu cargo ter ficado vago por 18 meses. Bagley foi indicada pelo presidente Joe 

Biden em janeiro de 2022. Só em dezembro o Senado dos EUA aprovou o nome. Fonte: Poder 360  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

China não deve fechar acordo com Mercosul, avalia especialista da UERJ 
Mercado | 02/02/2023 – 23h 

 

A possível assinatura de um tratado bilateral do Uruguai com a China, o que poderia 

prejudicar o Mercosul, não deverá acontecer. A avaliação é do geógrafo e professor da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Elias Jabbour. Ele participou, na quinta-feira 

(2), de palestra na 13ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE), que este ano ocorre 

no Rio de Janeiro. “Eu não acredito que a China vá levar isso a cabo, porque pode prejudicar 

as relações com o Brasil. Não acho que a China vai levar isso até o fim”, disse o professor,  

considerado um dos maiores especialistas sobre o país asiático, após a palestra dirigida a 

estudantes universitários de diversos estados brasileiros. Jabbour, que se dedica ao estudo 

do país asiático faz 30 anos, apresentou o seu último livro, escrito em parceria com Alberto 

Gabrieli, China: o Socialismo do Século XXI. Ele destacou as mudanças que o mercado chinês 

passou nas últimas décadas, se transformando de um país agrícola em uma potência 

tecnológica. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

Governo nomeia presidente interino para o INSS 

Poder Executivo | 03/02/2023 – 12h10min 

 

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou Glauco André Fonseca 

Wamburgo para o cargo de presidente interino do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).  

A pasta chefiada por Carlos Lupi (PDT) ainda não definiu um nome efetivo para o cargo. A 

nomeação foi oficializada no Diário Oficial da União de quinta-feira (2). Glauco é advogado e 

funcionário do INSS desde 2007. É mestre e doutorando em Direito pela UERJ (Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro). Já atuou como o presidente e conselheiro do governo na 10ª 

Junta de Recursos do Conselho de Recursos do Seguro Social, de 2013 a 2017. As 

contribuições dos trabalhadores ao INSS mudou a partir de fevereiro deste ano. O novo teto 

da aposentadoria estabelece que o piso dos salários de benefício e de contribuição pagos não 

pode ser inferior a R$ 1.302,00 ou superior a R$ 7.507,49. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério do Trabalho e Emprego inicia pagamento do Abono Salarial 2021 a partir de 

15 de fevereiro 

 Poder Executivo | 03/02/2023 – 09h36min 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) começa a pagar o benefício do Abono 

Salarial PIS/PASEP, relativo ao ano base 2021, no próximo dia 15 de fevereiro. Trabalhadores 

da iniciativa privada, que fazem parte do Programa de Integração Social (PIS), receberão pela 

Caixa e o pagamento será realizado de acordo com o mês de nascimento. Para servidores 

públicos, que integram o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), 

o pagamento será realizado pelo Banco do Brasil considerando o último dígito do número de 

inscrição no Pasep. A consulta ao valor do abono salarial e a data de pagamento estará 

disponível a partir do dia 5 de fevereiro de 2023, na Carteira de Trabalho Digital e no portal do 
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governo federal gov.br. Serão pagos Abonos a 22,9 milhões de trabalhadores com direito a 

receber o benefício, sendo 20,4 milhões com direito ao PIS - pagos pela Caixa - e outros 2,5 

milhões com direito ao PASEP - pagos pelo banco do Brasil - totalizando um dispêndio 

aproximado de R$ 22 bilhões de reais. O valor do Abono Salarial varia de R$ 108,50 a R$ 

1.302,00 de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 202. Fonte: 

ASCOM MTP 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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