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DESTAQUES 

 

ANPD e Ministério da Justiça e Segurança Pública editam portaria conjunta 

Poder Executivo | 13/02/2023 – 18h09min 

 

Na segunda-feira (13/02), foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria Conjunta 

MJSP/ANPD nº 5/2023, de 09 de fevereiro de 2023, que trata da colaboração temporária em 

atividades administrativas a serem prestadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(MJSP) à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em 1º de janeiro deste ano, o Decreto 

nº 11.348 estabeleceu a nova estrutura organizacional do Ministério da Justiça, 

contemplando a ANPD como órgão vinculado à Pasta. Antes, a Autoridade estava vinculada 

à Presidência da República, que prestava apoio administrativo à ANPD. Desde sua criação, 

pela Lei nº 13.853, de julho de 2019, a Autoridade recebia assistência administrativa para 

desenvolver suas atividades, por ter sido criada sem quadro próprio de pessoal e sem 

aumento de despesas, conforme previsão legal. Fonte: ASCOM ANPD 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

STF mantém mudanças na cobrança do ICMS em operações interestaduais 

Poder Judiciário | 13/02/2023 – 19h02min 

 

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, por unanimidade, que 

são válidas as mudanças nas regras que tratam da cobrança do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações e nas prestações interestaduais. Desta 

forma, foi rejeitada a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7158, apresentada pelo governo 

do Distrito Federal, que questionava as mudanças. Para o governo distrital, a regra que 

determina os critérios para o Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal/ICMS) estaria em 

descompasso com a Emenda Constitucional (EC) 87/2015. A nova regra prevê que o Difal, 

diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado, caberá ao estado 

onde está localizado o consumidor final, ou seja: onde há o ingresso da mercadoria física ou 

o fim do serviço prestado, mesmo que o adquirente resida em outro local. Para o relator da 

ação, ministro Luís Roberto Barroso, ao estipular essa definição, a lei (Lei Complementar 

87/1996, mais conhecida como Lei Kandir) busca uma melhor distribuição da arrecadação do 

ICMS, além de evitar conflitos entre os estados produtores e consumidores, o que também 

está previsto na Emenda Constitucional 87/2015. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Ministra se reúne com enviado da ONU para Tecnologia 

Poder Executivo | 14/02/2023 – 14h35min 

 

A ministra da Ciência Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, se reuniu na terça-

feira (14) com o embaixador Amandeep Singh Gill, enviado de Tecnologia do secretário-geral 
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das Nações Unidas, para tratar da redução das desigualdades tecnológicas e da cooperação 

conjunta em inovação. Ao abrir a reunião, a ministra lembrou o compromisso do governo do 

presidente Lula com a redução das desigualdades, incluindo tecnológica e digital. “Estamos 

afinados com a ONU e com todas as articulações dessa agenda de transformação digital, 

com foco inclusivo e com o objetivo de reduzir hiatos digitais. A desigualdade tecnológica é 

perversa e acentua ainda mais o fosso das desigualdades. Vamos atualizar nossa agenda 

de transformação digital”, afirmou. Ela citou os esforços do MCTI na agenda digital, como a 

Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (e-Digital), que busca desenvolver o 

potencial das tecnologias digitais na promoção do desenvolvimento econômico e social 

sustentável e inclusivo. Além disso, o Plano Nacional de Internet das Coisas (IoT) aproxima 

as tecnologias digitais das áreas com grande potencial de uso, como agricultura, indústria e 

turismo. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Wi-Fi 6 se consolida no mercado brasileiro impulsionado pelo 5G e IA 

 Mercado | 14/02/2023  

 

“Estamos em patamar único na história na necessidade de conectividade. Wireless 

first está impulsionando a resiliência de missão crítica e a continuidade de negócios”, afirmou 

Luciano Saboia, diretor para vertical de telecomunicações para a IDC América Latina, em 

apresentação para imprensa do Predictions Brazil 2023. Ao apresentar as previsões em TIC 

para este ano, o especialista ressaltou o papel que a internet tem. Depois do conceito de 

“cloud First” ser algo incorporado ao planejamento de TI, a abordagem “wireless first" 

procura delegar e descentralizar o acesso e o transporte para um provedor de conectividade. 

Isso, segundo a IDC, amplia a prestação de serviços de conectividade, envolvendo também 

os endpoints, utilizando Wi-Fi 6, Nb-IoT, 5G, satélite, entre outras tecnologias. Fonte: Abranet 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Minas Gerais investe em Data Lake para unificar dados governamentais 

 Poder Executivo | 14/02/2023  

 

A Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, Prodemge, 

vai investir em um Ddata Lake para unificar o armazenamento dos dados mais estratégicos 

do governo do Estado de Minas Gerais. A primeira secretaria a fechar um acordo foi a de 

segurança pública, e recentemente, foi fechado um acerto com a Educação. "A proposta é 

trazer várias bases de dados para um único lugar e fazer o cruzamento das informações e 

ter acesso de forma mais transparente e ágil", explica. O modelo de data Lake - próprio ou 

na nuvem - ainda não está definido. "Estamos conversando com os fornecedores e vendo a 

melhor solução do ponto de vista técnico e também de custo", conta Reis, mas o Data Lake 

é prioridade para 2023. Ainda na parte de dados, Minas Gerais vai criar um Comitê de 

Governança de Dados. O diretor-presidente da Prodemge explica que esse comitê tomará as 

decisões de quem poderá acessar as informações para garantir a privacidade dos dados 

estratégicos. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

 

Ministra da Gestão, em entrevista à Folha, comenta sobre Reforma Administrativa 

Poder Executivo | 13/02/2023 – 20h22min 

 

Em entrevista aos repórteres Idiana Tomazelli e Fábio Pupo, a ministra da Gestão e 

Inovação, Esther Dweck, comentou sobre os planos de uma possível reforma administrativa, 

rejeitando a PEC 32, enviada pelo executivo durante o governo Bolsonaro. Segundo a 
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ministra, essa proposta é punitivista e não se preocupa com a melhoria do serviço público. 

Dweck afirma que o foco de uma reforma administrativa tem de ser melhorar instrumentos, 

como a seleção, a progressão e a avaliação dos servidores, defendendo a estabilidade dos 

mesmo, a discussão sobre as desigualdades nas carreiras e um alinhamento entre uma 

nova proposta de reforma e as balizas que serão determinadas pelo novo regime fiscal que 

está sendo planejado pela Fazenda. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Pacheco diz que pretende fazer reforma tributária andar 

Poder Legislativo | 14/02/2023 – 13h50min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se encontrou com a ministra do 

Planejamento, Simone Tebet, na segunda-feira (13), para discutir a reforma tributária. Ele 

pretende alinhar as equipes do governo e do Parlamento para avançar na discussão. O tema 

mobiliza vários senadores, como Jorge Kajuru (PSB-GO), Alan Rick (União-AC) e Margareth 

Buzetti (PSD-MT). Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Recuperação da indústria passa pela reforma tributária, aponta a senadora Margareth 

Buzetti 

Poder Legislativo | 14/02/2023 – 9h05min 

 

A senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) defendeu a reforma tributária com isonomia 

e com carga de impostos justa para trabalhadores e setor produtivo. Ela prometeu atuação 

independente no Senado, focada em causas que atendam à população. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Reforma do consumo deve incluir imposto sobre transações, diz Brasscom 

Mercado | 14/02/2023 – 06h 

 

Estudo realizado pela Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação) sobre a reforma tributária defende a unificação de 6 impostos, a 

desoneração da folha de pagamento e retorno do CMF (Contribuição sobre Movimentação 

Financeira). O relatório também propõe a extinção do CIDEs (Contribuições de Intervenção 

no Domínio Econômico). Eis íntegra do documento obtido com exclusividade pelo Poder360. 

Segundo a proposta, os tributos serão unificados em um IBS (Imposto sobre Bens e 

Serviços), cuja alíquota será de 23,61%. Leia quais impostos seriam unificados de acordo 

com a proposta: ICMS; ISS; IPI; PIS e Cofins; CIDEs; CMF. Para substituir a arrecadação da 

folha de pagamento, a Brasscom sugere implementar um CMF de 0,11%. Isso significa que 

o percentual pode ser cobrado sobre qualquer transação financeira, inclusive sobre compras 

no cartão de crédito e débito – e poderia incidir sobre o Pix (mas a proposta final dependeria 

de formulação pelo Congresso). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Reforma tributária sai neste ano, 'mas não posso dizer em quantos meses', diz Tebet 

Poder Executivo | 13/02/2023 – 13h59min 

 

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou na segunda (13) que uma 

proposta de reforma tributária deve ser aprovada neste ano pelo Congresso, mas que não 

pode "dizer em quantos meses". No início do mês, Tebet havia afirmado, após reunião com o 

presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que a discussão do projeto se prolongaria no 
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Legislativo por ao menos seis meses. A afirmação contrasta com a do titular da Fazenda, 

Fernando Haddad, e com a do vice-presidente Geraldo Alckmin —ambos dizem que a 

proposta poderia ser aprovada ainda no primeiro semestre deste ano. Lira e o presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), devem se reunir para discutir os detalhes do rito. O 

alagoano já sinalizou disposição para levar o texto ao plenário entre 60 e 90 dias. A reforma 

tributária foi escolhida como a uma das prioridades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT) no primeiro semestre no Congresso. É provável que essa seja a primeira PEC (proposta 

de emenda à Constituição) de interesse do Palácio do Planalto a ser votada no Legislativo. 
Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tebet diz que reforma tributária é a “vacina econômica” do governo 

Poder Executivo | 13/02/2023 – 18h08min 

 

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse na segunda-feira (13) 

que a proposta da reforma tributária é a “única bala de prata” para resolver “decisivamente 

os problemas do Brasil”, além de ser como uma “vacina econômica” do governo para 

alcançar o equilíbrio fiscal. “Vai ser fácil? Não. Ela é difícil? Ela é difícil. Mas talvez pelo 

Brasil ter chegado pela 1ª vez no consenso, quase praticamente, da unanimidade da 

importância dela como a única bala de prata que nós temos para fazer com que o Brasil 

diminua o custo da sua produção, acabe com a burocracia, torne o setor produtivo mais 

competitivo e, com isso, tenha maior produtividade e melhore a economia, gerando emprego, 

renda, distribuição de renda”, declarou em evento da Amcham (Câmara Americana de 

Comércio para o Brasil). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Reforma tributária é prioridade de executivos brasileiros, mas aprovação depende de 

consenso no governo 

Mercado | 13/02/2023 – 10h39min 

 

Entre os executivos das maiores empresas brasileiras, 68% consideram que a 

principal medida a ser priorizada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de 

forma a impulsionar a economia brasileira é a reforma tributária. O levantamento faz parte da 

pesquisa "Plano de Voo" da Amcham Brasil, uma comunidade de 3.500 empresas que 

representa cerca de um terço do Produto Interno Bruto (PIB) do país, e foi divulgada na 

segunda-feira (13) em evento promovido pela instituição na sede da B3, a Bolsa de Valores 

de São Paulo. Abrão Neto, CEO da Amcham, considera que a alta porcentagem de 

executivos que destacou a reforma tributária revela a urgência de que tal medida seja 

executada pelo novo governo. Além disso, o executivo pontua que o melhor timing para a 

implementação da reforma é agora. "Historicamente, as reformas são aprovadas com muito 

mais facilidade no começo de novos governos, nos primeiros meses", pontua. Em 

contrapartida, apesar do desejo do empresariado de que a pauta reformista seja levada 

adiante o mais breve possível, não é isso o que os próprios executivos acreditam. Fonte: G1 

Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Posse de Jhonatan de Jesus no TCU deve ser em 15 de março 

Poder Legislativo | 14/02/2023 – 10h14min 

 

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, deve anunciar 

na quarta-feira a data de 15 de março para a solenidade de posse do novo ministro do órgão 
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de controle, o deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR). Apoiado pelo presidente da 

Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), Jesus venceu a eleição interna da Casa e teve 

a indicação chancelada pelo Senado. Com 39 anos de idade, ele poderá ficar no TCU até se 

aposentar compulsoriamente, aos 75. O plenário do tribunal vai se reunir reservadamente na 

quarta-feira para avaliar os requisitos do novo ministro para o cargo. O procedimento, 

contudo, é meramente burocrático e a data da posse será anunciada. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Hélio Doyle é nomeado novo presidente da EBC 

Poder Executivo | 14/02/2023 – 06h33min 

 

A nomeação do jornalista Hélio Doyle como presidente da Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC) foi publicada na terça (14) no Diário Oficial da União. Ele estava 

ocupando cargo de assessoria na empresa. Hélio Doyle trabalhou como repórter, editor e 

chefe de redação em veículos como Correio Braziliense, O Estado de S. Paulo, Jornal de 

Brasília, Opinião, Folha de S.Paulo, Rede Globo, Veja, Isto É, Brasil Extra, Zero Hora e 

Jornal do Brasil. Durante 28 anos, foi professor da Faculdade de Comunicação da 

Universidade de Brasília (UnB). Atuou ainda como chefe da Assessoria de Imprensa no 

Governo do Distrito Federal. É autor dos livros Assim é a velha política e Interregno – o 

feitiço de Tobago. No último dia 26, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social 

da Presidência da República, Paulo Pimenta, havia anunciado que Doyle seria o novo 

presidente da EBC. Doyle vai assumir definitivamente o cargo, após a gestão de transição da 

jornalista Kariane Costa, representante dos empregados no Conselho de Administração da 

empresa desde 2021. Por um mês, ela comandou a empresa com o objetivo de retomar o 

caráter público dos veículos da EBC e valorizar os quadros da casa. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Conselheiros tomam posse na Comissão de Ética da Presidência 

Poder Executivo | 13/02/2023 – 22h04min 

 

Três conselheiros indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomaram posse 

segunda (13) na Comissão de Ética da Presidência da República, órgão encarregado de 

avaliar a conduta dos servidores públicos federais e apontar eventuais conflitos de interesse. 

Assumiram os assentos no órgão o advogado Bruno Espiñeira Lemos, que integrou o Grupo 

de Transparência, Integridade e Controle na equipe transição de governo; a 

desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo Kenarik Boujikian; e o jurista e 

procurador aposentado do Paraná Manoel Caetano Ferreira Filho. Os novos conselheiros 

substituem três indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Saíram do Conselho de Ética o 

ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República Célio Faria Júnior; o ex-

assessor especial da Presidência João Henrique Nascimento de Freitas; e o desembargador 

do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e atual secretário de Justiça de São Paulo Fábio 

Prieto de Souza. Faria e Freitas haviam sido indicados em novembro, após o segundo turno 

das eleições presidenciais. A troca dos conselheiros havia sido anunciada no último dia 7. 

Com sete membros não remunerados escolhidos pelo presidente da República, o Conselho 

de Ética foi criado por lei em 1999. Segundo a legislação, os membros do órgão devem ter 

“idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública”. Fonte: 

Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCTI, INPE e Embrapa integrarão dados sobre segurança alimentar na plataforma 

AdaptaBrasil 

Poder Executivo | 13/02/2023 – 18h44min 
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O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe) e a Embrapa Agricultura Digital trabalharão juntos para aprimorar 

as análises de risco climático sobre o tema de segurança alimentar da plataforma 

AdaptaBrasil MCTI. As instituições já são parceiras no mapeamento de culturas e sobre as 

alterações de uso da terra, e na produção do Inventário Nacional de Emissões e Remoções 

de Gases de Efeito Estufa, coordenado pelo MCTI. A plataforma AdaptaBrasil MCTI consiste 

em um sistema de informações sobre riscos das mudanças climáticas no Brasil que oferece 

subsídios para a tomada de decisão no planejamento de ações de adaptação. Estão 

disponíveis para consulta online e download, gratuita e para todos os 5.570 municípios 

brasileiros, as análises de risco atual e esperado, tendo em vista cenários de mudanças 

climáticas. A plataforma abrange atualmente informações sobre infraestrutura (portos), 

saúde (malária), recursos hídricos, segurança alimentar e segurança energética. O workshop 

realizado em Campinas (SP), nos dias 07 e 08 de fevereiro, foi o primeiro passo para 

construir uma agenda comum que envolva nova rodada de modelagens de cenários de 

impactos do clima na agropecuária. A expectativa é promover alinhamentos entre as 

instituições e avanços nos estudos, com objetivo de aprimorar os modelos e os dados para 

avaliação de risco, e melhorar o aproveitamento dos resultados produzidos. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda 2023 será de 15 de março a 31 

de maio 

Poder Executivo | 14/02/2023 – 14h59min 

 

A Receita Federal informou na terça-feira, 14, que, a partir deste ano, a entrega das 

declarações do imposto de renda da pessoa física ocorrerá no período de 15 de março a 31 

de maio. No ano passado, o prazo de entrega começou em 7 de março e foi inicialmente até 

29 de abril, depois prorrogado para 31 de maio. A alteração neste ano tem por objetivo 

permitir que, desde o início do prazo de entrega, todos os contribuintes já possam usufruir da 

declaração pré-preenchida pela Receita. Segundo o supervisor nacional do Programa do 

Imposto de Renda, auditor fiscal José Carlos Fernandes da Fonseca, como a maioria das 

informações que serão oferecidas aos contribuintes na declaração pré-preenchida chegarão 

à Receita Federal no final de fevereiro, há a necessidade de um prazo para a consolidação 

dos dados. “A pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte”, 

avalia Fonseca. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Salário mínimo deve ir para R$ 1.320 e faixa de isenção do IR para R$ 2.640 

Poder Executivo | 14/02/2023 – 11h45min 

 

Depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avisar a petistas no evento de 

comemoração de 43 anos do partido que os estudos sobre o novo salário mínimo e a nova 

tabela do Imposto de Renda já estão prontos, assessores da equipe econômica informaram 

que o piso salarial no país deve subir para R$ 1.320 e que a faixa de isenção do Imposto de 

Renda da Pessoa Física iria para R$ 2.640,00 no próximo ano. O novo salário mínimo deve 

entrar em vigor a partir de maio e ser anunciado oficialmente pelo presidente Lula no Dia do 

Trabalho. Atualmente, o mínimo está em R$ 1.302,00, valor definido pelo ex-presidente 

Bolsonaro. Lula havia prometido subir o valor para R$ 1.320,00, mas não havia espaço fiscal 

no início do ano para bancar o novo mínimo, já que ele tem impacto nas despesas da 

Previdência Social. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Tebet diz que déficit das contas é 'insustentável' e que país deve evitar gastos 

desnecessários 

Poder Executivo | 13/02/2023 – 12h44min 

 

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou na segunda-feira (13) que o 

déficit atualmente previsto para as contas públicas é "insustentável" e que, diante disso, o 

país precisa reavaliar políticas públicas e evitar gastos desnecessários. Tebet deu a 

declaração ao discursar em um evento organizado pela Câmara Americana de Comércio 

para o Brasil (Amcham), cujo tema foi "Agenda econômica do governo federal". O 

Orçamento de 2023, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula, 

prevê autorização para que as contas públicas registrem neste ano um déficit de até R$ 

231,5 bilhões. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo buscará adotar 

medidas para reduzir em R$ 100 bilhões esse montante. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Campos: Projeto piloto do real digital vai começar já 

Poder Executivo | 14/02/2023 – 11h42min 

 

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou na terça-feira 

que o projeto piloto do real digital “vai começar já agora”. Segundo ele, os “bancos estão 

ajudando muito” na elaboração do projeto. Campos ainda afirmou que os “bancos 

começarão a ter mais digitalização nos seus balanços” com a moeda digital. As afirmações 

foram feitas no evento BTG Pactual CEO Conference 2023. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

‘É justo questionar juros altos e é importante alguém fazer isso no governo’, diz 

presidente do BC 

Poder Executivo | 14/02/2023 – 11h16min 

 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse na manhã de terça-

feira que "o governo está na direção certa", ao falar que é possível "fazer um fiscal 

responsável com parte social". "É importante ter alguém no papel de fazer isso sempre no 

governo", afirmou, durante o BTG CEO Conference. Ele repetiu o que disse na segunda-feira 

em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que "é papel do BC esclarecer" o 

motivo da alta dos juros. "Quanto mais fortes são as instituições, mais intenso pode ser esse 

debate sem afetar [o mercado]", disse o presidente o BC. Ele afirmou que é preciso priorizar 

gastos, e disse já ter conversado sobre o tema com a ministra do Planejamento, Simone 

Tebet. "A conversa foi muito boa." Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CVM edita marco regulatório para atividade de assessor de investimento 

Poder Executivo | 14/02/13/02/2023 – 11h09min 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) edita hoje, 14/2/2023, as Resoluções 

CVM 178 e 179, que representam novo marco regulatório para a atividade de assessoria de 

investimentos e para a transparência das práticas remuneratórias no segmento de 

intermediação de valores mobiliários. Normas são resultado da Audiência Pública SDM nº 

05/21. Fonte: ASCOM CVM 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mudar meta de inflação agora terá efeito contrário, diz Campos Neto 

Poder Executivo | 13/02/2023 – 23h09min 
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O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, disse na segunda-feira 

(13) que a instituição avalia que uma eventual mudança na meta da inflação terá efeito 

contrário ao esperado e a consequência prática será perder flexibilidade. A meta para 2023 é 

de 3,25%, com 1,5 ponto percentual de tolerância para cima ou para baixo. “Eu acho que se 

fizer uma mudança agora, sem ter um ambiente de tranquilidade e que a gente está 

atingindo a meta com facilidade, o que vai acontecer é que vai ter um efeito contrário ao 

desejado: em vez de ganhar flexibilidade, você pode perder flexibilidade”, disse. Campos 

Neto afirmou que o Banco Central tem alguns estudos sobre aprimoramento da meta da 

inflação, mas disse que não poderia descrevê-los. Ele declarou que a instituição entende que 

a meta “não é um instrumento de política monetária”. “Nossa opinião hoje é que não existe 

ganho de credibilidade se aumentar a meta”, afirmou. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Campos Neto diz que BC 'não gosta de juros altos', nega atuação política e afirma ser 

contra alterar meta da inflação 

Poder Executivo | 13/02/2023 – 22h10min 

 

Em entrevista na segunda-feira (13), o presidente do Banco Central (BC), Roberto 

Campos Neto, afirmou que a instituição "não gosta de juros altos", negou atuação política à 

frente do BC afirmou ser contra alterar meta da inflação. "O Banco Central não gosta de 

juros altos. Óbvio que a gente quer fazer o melhor possível para ter o juro baixo. Para ter um 

crescimento sustentável [...] toda a agenda do Banco Central é social [...] Então, a gente 

acredita que é possível fazer fiscal junto com o bem-estar social. Mas a gente acredita que é 

muito difícil ter bem-estar social com inflação descontrolada", disse o economista durante 

participação no programa "Roda Viva", da TV Cultura. No início deste mês, o Comitê de 

Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano 

– patamar em vigor desde o início de agosto de 2022. Esse índice foi alvo de reiterados e 

duros comentários por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas últimas 

semanas. Lula também criticou a atuação de Campos Neto, que foi posto no cargo pelo ex-

presidente Jair Bolsonaro (PL), após recomendação do ex-ministro da Economia Paulo 

Guedes. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Conexis manifesta preocupações com aumento do ICMS em 12 estados 

 Mercado | 13/02/2023 – 18h15min 

 

Após alguns estados da Federação anunciarem o aumento do ICMS para 

telecomunicações para compensar a Lei Complementar 194/2022, que classificou os 

serviços do setor como essenciais, a Conexis Brasil Digital manifestou na segunda-feira, 13, 

preocupações sobre como essas medidas podem impactar negativamente a população de 

menor renda. Segundo a entidade que representa as grandes operadoras, o aumento de 

tributos sobre um serviço que é imprescindível para o Brasil é negativo para a economia e 

para sociedade brasileira, prejudicando a ampliação da conectividade, principalmente entre a 

população de menor renda, além de impactar negativamente a produtividade dos setores 

econômicos. "O setor de telecom no Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do 

mundo e, assim, qualquer aumento de imposto é negativo, prejudicando os consumidores e 

o desenvolvimento das telecomunicações", diz a Conexis em comunicado. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Ministro Barroso recebe vice-governadores para audiência sobre ICMS 

Poder Judiciário | 13/02/2023 – 23h50min 
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O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto 

Barroso, recebeu em audiência, na segunda-feira (13), vice-governadores de seis estados 

para tratar de ações que tramitam na Corte acerca do ICMS. O grupo argumentou que a 

edição das Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, que passaram a considerar 

essenciais bens e serviços relativos aos combustíveis e uniformizaram as alíquotas sobre 

esses produtos, acarretou desequilíbrio na conta dos estados, comprometendo a 

continuidade da execução de políticas públicas e a prestação de serviços essenciais. Além 

da compensação das perdas de arrecadação de 2022, os representantes dos estados 

pedem ao STF que determine ao Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda (Consefaz) a 

fixação de uma alíquota transitória nacional de gasolina. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Ministra Simone Tebet diz que modernização orçamentária vai melhorar perfil da 

despesa pública, com foco social e fiscal 

Poder Executivo | 13/02/2023 – 18h09min 

 

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou na segunda-feira 

(13), que a modernização da gestão orçamentária e a ampliação da transparência sobre o 

orçamento do governo vão trazer eficácia na aplicação dos recursos federais, evitando não 

apenas os desperdícios, mas também a falta de recursos para ações prioritárias. Ao 

participar do evento “Plano de Voo — 2023”, promovido pela Câmara Americana de 

Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), a ministra ressaltou ainda que o Plano Plurianual 

(PPA) neste ano “vai ser pra valer”, ou seja, não será uma peça figurativa. “Não queremos 

que o PPA seja apenas uma carta de intenção para ser deixada nos gabinetes. A elaboração 

desse documento, afirmou, será de forma participativa e ajudará o país a melhorar a 

qualidade do gasto público. “O Brasil gasta muito e gasta mal o dinheiro público. Temos de 

analisar caso a caso, avaliar as políticas públicas, evitar superposições, gastos 

desnecessários. Evitar até sombreamentos, em algumas ações em que estamos gastando 

muito pouco. Precisamos fazer o dever de casa”, afirmou. Fonte: ASCOM MPO 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Apesar de acordo com petistas, PL pede comando da CCJ na Câmara 

Poder Legislativo | 14/02/2023 – 15h28min 

 

Mesmo com o acordo para que o PT presida a CCJ (Comissão de Constituição e 

Justiça), o PL -maior bancada da Câmara em 2023- também pediu, na 3ª feira (14.fev.2023), 

para presidir o colegiado mais importante da Casa. Em reunião de líderes na residência 

oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cada partido indicou quais comissões 

gostaria de presidir. Os maiores colegiados têm mais de um interessado. Durante o 

encontro, Lira apresentou a cada sigla quantas comissões cada uma teria direito de 

comandar pelo seu tamanho. Depois, então, os partidos indicaram quais eram seus desejos. 

Os impasses principais estão em torno da própria CCJ, da Comissão de Finanças e 

Tributação e da Comissão de Fiscalização e Controle. Essas tratam de temas mais gerais e 

permitem que quem as comande possa facilitar ou criar obstáculos para a gestão do governo 

federal. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Gleisi cobra explicações de Campos Neto sobre risco fiscal e juro real 
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Poder Legislativo | 14/02/2023 – 15h04min 

 

Quase 12 horas após a veiculação da entrevista em que o presidente do Banco 

Central, Roberto Campos Neto, fez acenos por diálogos com o governo Lula, a presidente do 

PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), afirmou em sua conta no Twitter que ainda falta 

"explicar o básico". A dirigente vem endossando as críticas públicas do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva contra a política de juros e contra a Selic atual, de 13,75% ao ano. 

Ontem (14) à noite, Campos Neto concedeu entrevista ao programa "Roda Viva", da TV 

Cultura, exibida após as 22 horas. O presidente do BC se disse disposto a explicar a Lula a 

razão para a taxa praticada, se disse contra rever a meta de inflação. Por mais de uma vez, 

Campos Neto disse reconhecer os esforços do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em 

ajustar a política fiscal. Para Gleisi, no entanto, faltou a Campos Neto explicar as razões do 

BC para manter os juros atuais. "Campos Neto tentou mas não explicou o básico no Roda 

Viva. Por que o juro real no Brasil é mais do que o dobro da segunda maior taxa do mundo? 

E qual o risco fiscal a temos [sic]. Mesmo autônomo, o BC não pode estar desconectado da 

realidade brasileira e do projeto eleito pelo povo", escreveu a petista na rede social. Mais 

cedo, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) sinalizou que o partido vai manter o tom de 

cobrança sobre Campos Neto. No início da tarde, em Brasília, ele participou de um ato pela 

redução dos juros e reafirmou a intenção do partido de convocar o presidente do BC para 

dar explicações a comissões da Câmara e do Senado. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em reunião com Lira e Pacheco, governadores debatem ICMS e esperam acordo após 

Carnaval 

Poder Legislativo | 14/02/2023 – 13h24min 

 

Governadores se reuniram com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur 

Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para informar dos termos 

da negociação com o Executivo para compensar as perdas com a redução do ICMS no ano 

passado, em meio à eleição. Eles disseram querer fechar o acordo até o fim da próxima 

semana. Segundo o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), ainda há divergências com o 

governo federal sobre o valor da compensação, que, na opinião dos Estados, deveria 

envolver também juros e correção monetária. O Executivo federal defende que o valor da 

compensação é de R$ 22 bilhões, enquanto os Estados pedem R$ 45 bilhões. “Mas está 

avançando”, disse. Fonteles afirmou que já se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando 

Haddad, na terça-feira e que terá novos encontros ainda esta semana. A intenção é encerrar 

a negociação até sexta-feira ou, no mais tardar, na semana do Carnaval. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Deputados pedem a Lira comissão especial para discutir o PL das fake news 

 Poder Legislativo | 14/02/2023 – 13h10min 

 

Parlamentares da Frente Digital vão pedir ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-

AL), na quarta-feira (15), que crie uma comissão especial para discutir o Projeto de Lei 

2630/20, que regulamenta as redes sociais no Brasil. Mais conhecido como PL das Fake 

News, o projeto é relatado pelo deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que tem discutido o 

assunto com o governo Lula. Segundo o líder da frente, deputado Zé Vitor (PL-MG), é 

preciso aprofundar o debate sobre a regulação das redes. “Concordamos com o presidente 

Lira e não queremos adiar a discussão. Mas queremos enfrentá-la com espaço para debate 

efetivo”, defendeu o presidente do grupo. Para a frente parlamentar, o PL das Fake News 

corre o risco de ser rejeitado caso seja votado em plenário sem uma nova discussão com a 

sociedade, os segmentos envolvidos, os partidos políticos e os novos deputados. “O nosso 

foco principal é a liberdade de expressão, a transparência, de que modo vamos garantir que 
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se tenha uma liberdade saudável que não fira liberdades individuais. A comissão especial 

pode regular melhor as questões comerciais e regulatórias”, afirmou o deputado ao 

Congresso em Foco. “Não acredito que o plenário seja o melhor lugar para tratar disso hoje, 

porque a discussão não está suficientemente amadurecida”, acrescentou. Fonte: Congresso em 

Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Precisamos ter mais boa vontade com o governo Lula, diz Campos Neto 

Poder Executivo | 14/02/2023 – 11h19min 

 

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, defendeu na terça (14) 

que é preciso ter boa vontade com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e elogiou sua 

política econômica. "O investidor é muito apressado, muito afoito. A gente tem que ter um 

pouco mais de boa vontade com o governo, 45 dias é pouco tempo. Tem uma boa vontade 

enorme do ministro Fernando Haddad [Fazenda] de falar, 'olha, nós temos um princípio de 

seguir um plano fiscal com disciplina'. Tem um arcabouço que está sendo trabalhado, já 

foram elaborados alguns objetivos", disse Campos Neto durante evento do banco BTG 

Pactual. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Para o Governo, acenos de Campos Neto mostram boa vontade, mas não convencem 

 Poder Legislativo | 14/02/2023 – 09h59min 

 

Os acenos do presidente do Banco Central ao governo, em entrevista ao Roda Viva 

na segunda-feira (13), não sensibilizaram os petistas. O vice-líder do governo na Câmara, 

Rogério Correia (PT-MG), considera que Roberto Campos Neto deve explicações ao país e 

não respondeu, durante o programa da TV Cultura, a principal pergunta: por que os juros são 

tão elevados no Brasil. “Mostrou boa vontade, mas não convence sobre taxas tão altas e fora 

da realidade brasileira e mundial”, disse o deputado ao Congresso em Foco. Segundo o 

deputado, embora tenha feito acenos para manter boas relações com o governo, Campos 

Neto não explicou o porquê de os juros serem tão altos. “Não explica por que a taxa aqui tem 

defasagem de 8% em relação à inflação. É a maior diferença entre inflação e taxa de juros 

no mundo. O segundo país, o México, tem defasagem de 4%. A inflação está relativamente 

baixa e a taxa de juros completamente alta”, afirmou o vice-líder. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira promete a ex-ministro de Temer relatoria de nova âncora fiscal na Câmara 

Poder Legislativo | 14/02/2023 – 04h 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), prometeu ao deputado 

federal Mendonça Filho (União Brasil-PE), ex-ministro de Michel Temer (MDB), a relatoria do 

projeto que será enviado pelo governo ao Legislativo para definir a nova âncora fiscal do 

país. A regra, a ser proposta pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), 

vai substituir o atual teto de gastos, que limita o crescimento das despesas à variação da 

inflação. O tema é central tanto para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que terá na 

nova regra um balizador para suas políticas até o fim do mandato, quanto para o mercado, 

que cobra maior clareza sobre o rumo da trajetória do endividamento do país. Fonte: Folha de S. 

Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT aprova recomendação para convocar Campos Neto 

Poder Legislativo | 13/02/2023 – 18h31min 
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O diretório nacional do PT aprovou na segunda-feira (13) uma resolução que, entre 

outras coisas, apoia e recomenda a convocação do presidente do Banco Central, Roberto 

Campos Neto, para explicar a taxa de juros. A informação foi confirmada ao Poder360 pelo 

líder da sigla na Câmara, Zeca Dirceu (PT-PR). Ainda não há, entretanto, o texto final da 

resolução, que ainda será redigido pelos técnicos petistas. Também não há prazo para que 

um requerimento de convocação ou convite seja apresentado ou votado. A semana do 

Carnaval é normalmente mais vazia no Congresso. Na última semana, líderes petistas 

apoiaram a iniciativa do líder do Psol na Câmara, Guilherme Boulos (Psol-SP), de ouvir 

Campos Neto. O requerimento, no entanto, era para convidar o chefe da autoridade 

monetária. A mudança indica uma elevação no tom contra o Banco Central. A convocação é 

considerada mais grave que um convite, porque na 1ª a autoridade não tem a opção de não 

comparecer para a oitiva. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

SAÚDE 

 

Em conferência global de sustentabilidade e tecnologia, ministra da Saúde defende o 

fortalecimento dos sistemas de saúde 

Poder Executivo | 13/02/2023 – 15h43min 

 

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, participou na segunda-feira (13) do primeiro dia 

da programação da 6ª Conferência Global de Tecnologia Sustentável e Inovação (G-Stic), 

que ocorre até o próximo dia 15 na Fiocruz, no Rio de Janeiro (RJ). Na plenária que debateu 

a recuperação mundial no pós-pandemia de Covid-19, a chefe do Ministério da Saúde 

destacou o evento como expoente para comunidade internacional na retomada dos objetivos 

da Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das 

Nações Unidas (ONU). A ministra reforçou que a conferência é uma oportunidade para 

discutir questões centrais, e apontou fortalecimento dos sistemas de saúde como uma das 

urgências contemporâneas, não só pelas lições deixadas pela Covid-19, que além das 

dificuldades estruturais precisaram se opor ao negacionismo científico e às fake news. 

“Quando participei da COP 27, enfatizei a importância do clima para a saúde pública, as 

mudanças climáticas e a importância da Ciência, Tecnologia e Inovação para sua 

implementação. Agora, na condição de ministra da Saúde, no tempo da agenda 2030, com a 

convicção da relevância dos objetivos do desenvolvimento sustentável como melhor roteiro 

para o mundo, mais justo e mais saudável, é o compromisso com essa agenda, que pode 

auxiliar no desenvolvimento de um roteiro de preparação de resiliência e de construção do 

futuro”. Fonte: ASCOM MS 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

Ministro do Trabalho diz que saque-aniversário do FGTS 'tem que acabar' e recebe 

apoio da Fiesp 

Poder Executivo | 13/02/2023 – 14h01min 

 

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou a criticar na segunda-feira (13) o saque 

aniversário do FGTS e disse que vai pautar no conselho curador a extinção dessa 

modalidade, instituída no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A uma platéia de 

empresários executivos da indústria em São Paulo, Marinho afirmou que esse tipo de saque 

é um "engodo que atrapalha a indústria" inventado pelo ex-ministro da Economia Paulo 

Guedes. As declarações foram dadas em evento na Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo (Fiesp). O ministro pediu ajuda à indústria, que tem setores historicamente 

contrários ao saque aniversário do FGTS, para acabar com a modalidade. Luiz também 
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afirmou aos empresários que vai conversar individualmente com ministros do Supremo 

Tribunal Federal sobre a pauta da correção do FGTS, hoje fixado na Taxa Referencial (TR, 

de 0,048%) mais 3% ao ano. O ministro não quis afirmar qual é a posição do governo, mas 

disse que "há risco de vulnerabilizar o fundo". Aos empresários, Marinho voltou a dizer que o 

governo federal não vai revogar a reforma trabalhista aprovada em 2017, mas citou que as 

relações de trabalho se deterioraram após o que chamou de "golpe contra a Dilma". “Não 

cabe a palavra revogar. Cabe a palavra de que temos que revisitar o que já foi feito, observar 

os excessos que estão ali de precarização das relações de trabalho e, portanto, fazer as 

correções que se devem em relação a isso. Revogar seria voltar tudo ao que era. Isso não 

cabe. Mas é preciso atualizar a legislação existente em um processo de modernização, em 

especial, olhando a representatividade das partes e provocando e valorizando o papel do 

contrato coletivo de trabalho”, disse. Fonte: O Globo e Poder 360 
Leia mais 

Leia mais 

Retorno ao índice 
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