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REFORMA TRIBUTÁRIA 

Reforma tributária é complexa, mas não será polêmica, diz Pacheco 

Reforma Tributária vai começar debates pelos tributos sobre consumo 

Líder do Republicanos defende reforma tributária e arrefecimento da polarização política 

Reforma tributária: imposto de 25% sobre o consumo seria um dos maiores do mundo 

Haddad agradece apoio a mudança no Carf em jantar com empresários sobre reforma 

tributária 

Bernard Appy avalia que país vive situação favorável para aprovação da Reforma 

Tributária 

Governadores defendem reforma tributária, mas divergem sobre escopo 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Ministro da CGU destaca integridade como diferencial no ambiente corporativo 

CGU capacita avaliadores do Empresa Pró-Ética 

CGU requisita designação das Autoridades de Monitoramento da LAI por parte dos 

ministérios 

Secretária de Coordenação das Empresas Estatais, Elisa Leonel, é apresentada a 

servidores em cerimônia no MGI 

Ex-governador do DF ganha cargo em ministério de Alckmin de Economia Verde, 

Descarbonização e Bioindústria no MDIC 

CONSUMIDOR 

Intenção de consumo das famílias é a maior desde início da pandemia 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

Pacote de Lula para economia mira consumo e riscos do primeiro ano 

BNDES oficializa pedido e entra na Febraban 

Campos Neto deve ir ao Senado no início de março para dar explicações sobre juros 

Nova regra fiscal pode abrir espaço para queda de juros 

Campos Neto almoça com Haddad e Tebet antes de reunião do CMN 

Crédito deve recuar em janeiro após 11 meses de expansão, aponta Febraban 

Apesar de IBC-Br, atividade ainda dá sinal de desaquecimento para economistas 
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Lula confirma reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 e isenção do IR até R$ 2.640 

MP do Carf vai abranger pequenas e médias empresas, diz presidente da CNI após reunião 

com Haddad 

Atividade econômica tem alta de 2,9% em 2022 

Resolução do BC regula parcerias e terceirizações do Pix 

Proposta não é levar juros do BNDES abaixo da Selic, diz Mercadante 

Brasil está numa situação favorável do ponto de vista geopolítico, diz ministro da Fazenda 

Economistas afirmam que meta de inflação do Brasil é inalcançável 

Órgão do Senado vê dívida pública subir e superar 80% do PIB em 2024; Tesouro quer 

dívida estável no governo Lula 

ORÇAMENTO 

Portaria do MPO adapta orçamento para 2023 

POLÍTICA 

Governo pretende liberar para a Câmara cerca de R$ 3 bi em emendas 

Acordo entre Haddad e OAB sobre MP do Carf irrita Planalto 

PT publica resolução contra autonomia do BC no dia da reunião do CMN 

CI avalia serviços de telecomunicações, obras públicas e agências reguladoras 

PP perde a sede partidária no Senado 

Mudança na Lei das Estatais encontra resistências no governo, que discute alterações no 

texto 

Câmara discute aumento das taxas de juros e autonomia do BC 

TRABALHISTA 

Projeto prevê negociação sindical antes de demissões em massa 

Presidente de central diz que reforma sindical não deve ser prioridade 

 

 

DESTAQUES 

 

Inmetro abre consulta pública para contratar serviços de desenvolvimento, 

manutenção e sustentação de software 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 14h13min 

 

O Inmetro abre consulta pública para contratar serviços de desenvolvimento, 

manutenção e sustentação de software. Os interessados já podem acessar as informações 
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sobre a contratação e fazer suas contribuições e questionamentos até o dia 27 de fevereiro 

de 2023. As especificações e condições constantes do Termo de Referência e em seus 

anexos, assim como em outros documentos relativos à contratação estão disponíveis na 

página: www.gov.br/participamaisbrasil/consulta-publica-para-contratacao-de-empresas-

especializadas-em-desenvolvimento-e-manutencao-de-software-sob-demanda-por-pf-

complementados-por-hst-e-sustentacao-de-software-por-preco-fixo. Fonte: ASCOM INMETRO 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Combate a fake news estará articulado ao debate internacional, diz Brant 

Poder Executivo | 15/02/2023  

 

O combate a fake news e à desinformação digital em escala estará articulado ao 

debate internacional, afirmou na quarta-feira, 15, João Brant, Secretário de Políticas Digitais 

da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Segundo ele, essa é uma 

preocupação do presidente Lula.” Temos a clareza de que não adianta o Brasil atuar isolado 

no contexto internacional, até porque as plataformas são globais. Há agenda com Europa, 

Estados Unidos e diferentes organizações multilaterais”, afirmou. Segundo Brant, a política 

do combate a fake news, ou à desinformação digital irá caminhar em dois ritmos: o 

emergencial e outro, que vai travar o diálogo com a sociedade civil, empresas, e o 

Parlamento. Mas eixo central dos dois movimentos é a construção de soluções que tratem 

da proteção de direitos.” A desinformação em escala compromete o direito de a sociedade 

estar bem informada”, completou. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Juscelino Filho é indicado à presidência do Conselho Deliberativo da Sistel 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 15h37min 

 

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi indicado pela Telecomunicações 

Brasileiras (Telebras) à presidência do Conselho Deliberativo da Fundação Sistel de 

Seguridade Social. Na quinta-feira (16), o gestor visitou as instalações da entidade, em 

Brasília. No total, o Conselho Deliberativo é composto por 12 membros e reúne 

representantes das empresas e dos beneficiários. Com a recriação do Ministério das 

Comunicações, em 2020, ficou estabelecido, entre o MCom e a presidência da Telebras, a 

prática da indicação do ministro titular da Pasta ou seu substituto legal como representante 

da estatal no conselho deliberativo da entidade. A vaga de suplente é ocupada pelo 

presidente do Conselho de Administração da Telebras. O conselho deliberativo tem um 

presidente e um vice-presidente indicados pelas respectivas patrocinadoras, e nomeados 

sob a forma de rodízio entre elas. Até 2024, cabe ao representante da Telebras ocupar a 

presidência do conselho. A entidade atua no desenvolvimento de soluções previdenciais 

(fundos de pensão) para as empresa patrocinadora de plano e de seus empregados, 

constituindo-se em importante estratégia e instrumento de uma política empresarial 

competitiva. A Sistel é regulada e fiscalizada pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (PREVIC), do Ministério da Previdência Social. Os investimentos são 

fiscalizados pelo Banco Central do Brasil e conta ainda com Atuário e Auditor Independentes 

para a certificação dos valores das suas reservas matemáticas e das demonstrações 

contábeis da entidade. Entre as empresas patrocinadoras estão as principais operadoras do 

país, além do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações CPQD e a 

Telecomunicações Brasileiras (Telebras). Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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GOV.BR integra 11 instituições financeiras para facilitar acesso a serviços públicos 

digitais 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 14h43min 

 

O Banco Mercantil do Brasil, instituição financeira que tem como um dos serviços o 

pagamento de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é a primeira do ano 

e o 11º banco a integrar-se ao GOV.BR. Isso vai permitir que mais de 3,5 milhões de clientes 

tenham acesso rápido e facilitado a serviços públicos digitais, utilizando as suas credenciais 

bancárias. Além disso, os clientes do Banco Mercantil do Brasil poderão criar uma conta no 

GOV.BR e até mesmo qualificar sua conta para o nível Prata. Esse é um nível que dá 

acesso aos serviços públicos disponíveis no GOV.BR que exigem maior segurança na 

identificação das pessoas, como a Declaração pré-preenchida do Imposto de Renda, Valores 

a Receber, do Banco Central, e benefícios do INSS. Em todas as 11 instituições financeiras 

integradas ao GOV.BR – Banco Mercantil, Itaú, Agibank, Banco do Brasil, Caixa, Sicoob, 

Banrisul, BRB, Santander e Bradesco – o procedimento do correntista é basicamente o 

mesmo: ao entrar na conta no GOV.BR [acesso.gov.br], o usuário já visualiza ‘Outras opções 

de identificação’ e, na sequência, clica em ‘Login com seu banco’. A próxima tela é a da logo 

dos bancos integrados, na qual o cidadão escolhe o seu banco. Não é necessário fazer a 

validação facial para obter a conta prata no GOV.BR, basta a validação bancária. Fonte: ASCOM 

MGI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCom vai ajudar na atualização de legislações municipais para ampliação da banda 

larga móvel 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 12h31min 

 

A atualização das legislações municipais para instalação das antenas 5G e 

expansão da cobertura de 4G foi tema de reunião entre o ministro das Comunicações, 

Juscelino Filho, e representantes de empresas detentoras das torres de telecomunicações. A 

relevância do assunto se deve pela necessidade de um maior número de antenas exigida 

pela quinta geração de redes móveis e a constatação de que 66% da população brasileira 

reside em cidades que ainda não atualizaram a regulamentação que permita essa 

infraestrutura. "Apesar de amparadas pela legislação federal, é importante atualizar as 

regulamentações locais para agilizar e facilitar a implantação do 5G, garantindo segurança 

jurídica e a prestação do serviço de qualidade para a população", destacou o ministro. As 

leis às quais Juscelino se refere são a Lei Geral de Antenas (Lei nº 13.116/2015), o Decreto 

10.480/2020 e a Lei do Silêncio Positivo (Lei nº 14.424/2022) , que autoriza para instalação 

de infraestrutura em caso de não manifestação do órgão competente no prazo de 60 dias. 
Fonte: ASCOM MCom 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Webinar: oportunidade para pesquisadores e startups brasileiras em IA 

Mercado | 16/02/2023  

 

No dia 27 de fevereiro, o Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro – CISB, 

promove o webinar “Oportunidade para pesquisadores e startups brasileiras em IA”. O 

evento será realizado pelo Zoom e vai abordar a chamada que financiará um programa na 

Suécia para startups brasileiras de inteligência artificial (IA). No encontro, os interessados 

poderão tirar dúvidas e entender a agenda de atividades. A Chamada de Projetos de 

Inovação CISB 10/2022 financiará uma missão de uma semana ou mais na Suécia para 

pesquisadores ou startups brasileiras de IA interessados em conhecer o ecossistema de 

inovação sueco, com os objetivos de promover conexão, facilitar projetos colaborativos e 

novos negócios entre empresas dos dois países. A iniciativa é uma realização do CISB, 
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CNPq e Saab. A rede Enterprise Europe Network (EEN), gerenciada pelo Ibict no Brasil, 

apoia a Chamada na promoção da conexão com empresas e atores de pesquisa e inovação. 
Fonte: Anprotec 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel avança com o Stir Shaken, para combater fraude do número do telefone 

Poder Executivo | 16/02/2023  

 

A Anatel pretende publicar ainda este ano as primeiras regras para a implementação 

do Stir Shaken, (protocolos de rede que fornecem a autenticação das chamadas realizadas). 

Antes, porém, vai ampliar o debate com o mercado e usuários e irá promover neste semestre 

um workshop, informa Gustavo Borges, superintendente de Controle de Obrigações da 

agência. O alcance dessa medida é um dos temas que ainda precisam ser melhor 

aprofundados, explica o técnico. Isso porque, a adoção desta tecnologia nas redes de 

telecom obviamente irá representar custos adicionais para as operadoras e, por isso, ainda 

há diversas questões sem respostas. Entre elas, se o Stir Shaken deverá ser implementado 

apenas pelas operadoras com Poder de Mercado Significativo (as três grandes teles) ou por 

todos os prestadores de serviços de telecom, o que incluiria também os milhares de ISPs 

espalhados pelo país. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ABDI e Softex promovem eventos de speed datings entre startups e indústrias 

Poder Executivo | 16/02/2023  

 

O conceito de compartilhar recursos e conhecimentos internos de uma empresa a 

colaboradores externos, com o objetivo de acelerar o processo de inovação, é cada vez mais 

frequente. Para impulsionar a estratégia de inovação aberta entre indústria e startups, a 

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em parceria com a Associação 

para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex), está com inscrições abertas 

para o VIAS speed: encontros online, totalmente gratuitos, na modalidade speed dating 

(encontros rápidos), com foco na aceleração de negócios inovadores entre startups que 

atuam com tecnologias da Indústria 4.0 (I4.0) e as empresas industriais brasileiras. Serão 

realizados três eventos. Em cada um deles, indústrias e startups participantes terão acesso 

ao diagnóstico guiado do VIAS scan para potencializar as conexões, apresentação de 

business cases da conexão entre startups e indústrias, e participarão de rodadas de 

negócios com matchmaking entre desafios das indústrias e os perfis das startups. “As 

startups têm papel fundamental na aceleração da inovação no país e são uma alternativa 

rápida e menos arriscada para a indústria. O VIAS speed pode potencializar essa conexão e 

acelerar os resultados”, explica Lanna Dioum, líder de projetos de inovação da ABDI. Fonte: 

ABDI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Maioria das ações judiciais sobre LGPD envolve crédito e exclusão de dados 

Poder Executivo | 16/02/2023  

 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados promete publicar a última peça 

normativa relacionada a sanções até o fim de fevereiro. Mas se as sanções administrativas 

ainda não são uma realidade, o Judiciário vem tratando do tema, especialmente a partir de 

titulares de dados que buscam indenização por danos materiais e morais e, especialmente, a 

exclusão de dados. A primeira constatação é de que a maior parte (57%) das decisões na 

segunda instância não resultaram em condenações. Exclusão de dados é o assunto em 64% 

das decisões, com 97% de condenações. Quase metade (45%) dos casos que chegam à 

segunda instância envolve cobrança ou proteção ao crédito. Dados como esse estão em um 
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raio X de como os tribunais brasileiros vêm tratando demandas relacionadas à Lei Geral de 

Proteção de Dados (13.709/19), elaborado pelo Opice Blum Advogados. O Relatório Anual 

de Jurimetria de 2022 (em PDF) analisa 438 decisões em segunda instância de sete 

tribunais estaduais (BA, GO, SP, RJ, DF, PR, SC), além do Superior Tribunal de Justiça, 

tomadas ao longo do ano passado Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ao MCom, Anatel se posiciona contra emenda que tira poder das agências 

Poder Executivo | 15/02/2023 – 16h38min 

 

Para identificar e planejar ações para os pequenos negócios do setor de TI, o 

Sebrae Rio realizou um mapeamento setorial que contemplou pesquisa quantitativa, rodas 

de conversas e entrevistas individuais com empresários para identificar os desafios de quem 

empreende na área. No levantamento, o público focado foi composto por empresas que 

atuam no desenvolvimento/distribuição de software e serviços ou suporte técnico em 

tecnologia. Sessenta e um por cento das empresas de TI do Estado do Rio de Janeiro atuam 

há mais de 10 anos nesse mercado. Para esses empreendedores, os maiores desafios são 

acesso a capital para investimento, mão de obra qualificada e planejamento a longo prazo e 

as principais deficiências seriam gestão comercial e marketing. Metade das empresas (50%) 

pretendem reestruturar os seus modelos de negócio. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Sebrae Rio mapeia os desafios enfrentados por empresas de TI para atuar no RJ 

Mercado | 15/02/2023  

 

Para identificar e planejar ações para os pequenos negócios do setor de TI, o 

Sebrae Rio realizou um mapeamento setorial que contemplou pesquisa quantitativa, rodas 

de conversas e entrevistas individuais com empresários para identificar os desafios de quem 

empreende na área. No levantamento, o público focado foi composto por empresas que 

atuam no desenvolvimento/distribuição de software e serviços ou suporte técnico em 

tecnologia. Sessenta e um por cento das empresas de TI do Estado do Rio de Janeiro atuam 

há mais de 10 anos nesse mercado. Para esses empreendedores, os maiores desafios são 

acesso a capital para investimento, mão de obra qualificada e planejamento a longo prazo e 

as principais deficiências seriam gestão comercial e marketing. Metade das empresas (50%) 

pretendem reestruturar os seus modelos de negócio. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Embratel anuncia proteção cibernética em camadas para clientes corporativos  

Mercado | 15/02/2023  

 

A Embratel anuncia a ampliação da área de segurança cibernética com a criação do 

portfólio Cyber Defense, que oferece proteção completa para os negócios das empresas em 

oito camadas: conjunto de ações de segurança envolvendo pessoas e processos; gestão de 

identidade; segurança de servidores e endpoint; segurança em redes internas; segurança de 

perímetro; segurança em Nuvem; MSS (serviços gerenciados de segurança) e SOC (Centro 

de Operações de Segurança) Cognitivo; e Cyber Intelligence. Para reforçar as barreiras 

digitais, a Embratel adota conceito de segurança em camadas e amplia o foco na proteção 

integrada para as empresas, atuando como consultora e habilitadora de infraestrutura digital 

para entender as necessidades dos clientes e fornecer projetos de segurança completos e 

personalizados para cada negócio. A primeira camada do portfólio de Cyber Defense da 

Embratel envolve pessoas e processos. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Custo da educação afasta estudantes do mercado de tecnologia, diz IBM 

Mercado | 15/02/2023  

 

No Brasil, estudantes e profissionais em transição de carreira ou em busca de um 

novo emprego querem exercer funções relacionadas à ciência, tecnologia, engenharia e 

matemática (STEM) em diferentes indústrias, mas a maioria afirma que não está 

familiarizada com as opções de carreira. Ao mesmo tempo, cursos online e certificações 

digitais surgem como uma oportunidade enquanto planejam buscar novos empregos neste 

ano. Estas foram algumas das descobertas globais de um novo estudo da IBM, conduzido 

pela MorningConsult, realizado com mais de 14 mil entrevistas com estudantes e 

profissionais que estejam em transição de carreira ou em busca de um novo emprego em 13 

países, incluindo o Brasil. "O estudo mostra que ainda existe uma falta de conhecimento das 

pessoas sobre como adquirir habilidades em STEM e seguir uma carreira nessa área", 

afirma Victor Piotto, gerente de Responsabilidade Social Corporativa da IBM Brasil. 

"Acreditamos que é nosso papel, como empresa de tecnologia e consultoria, democratizar o 

acesso a esse conteúdo para apoiar os brasileiros nesse caminho e oferecer capacitação 

gratuita para formar futuros talentos". Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

 

Haddad não vê ampla redução de gastos com reforma administrativa 

Poder Executivo | 15/02/2023 – 23h51min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na 4ª feira (15.fev.2023) que é 

“pouco ilusório” supor que a reforma administrativa trará grandes cortes de despesas. A 

declaração foi realizada durante um jantar com empresários organizado pelo grupo Esfera 

Brasil no Lago Sul, região nobre de Brasília. “Pouco ilusório imaginar que a reforma 

administrativa vai representar grandes ganhos de corte de despesa. É ilusório. Quem 

conhece o Estado sabe”, disse. Haddad busca apoio de empresários para conseguir aprovar 

a reforma tributária, que deve ser enviada ao Congresso ainda no 1º semestre de 2023. O 

ministro foi ao jantar acompanhado do secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo. 
Fonte: Poder 360 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Reforma tributária é complexa, mas não será polêmica, diz Pacheco 

Poder Legislativo | 16/02/2023 – 15h24min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a tramitação da reforma 

tributária no Congresso Nacional será “complexa”, mas não polêmica. Em entrevista à rádio 

Itatiaia na 5ª feira (16), afirmou que a votação não testará o tamanho da oposição ou da 

base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A reforma tributária é a mais complexa 

que existe, porque conflita interesse do público com o privado, dos estados com municípios, 

de municípios maiores e menores, tem muita divergência”, declarou o presidente do 

Congresso. “Haverá divergência aqui e acolá, de como deve ser feita essa reforma, alguns 

limites e parâmetros, mas todo mundo quer a reforma. Não acho que vá ser polêmica a 

ponto de testar o tamanho da oposição ou da base do governo”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Reforma Tributária vai começar debates pelos tributos sobre consumo 
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Poder Legislativo | 16/02/2023 – 13h13min 

 

Será uma Reforma Tributária consensual. Equilibrando ganhos e perdas. Assim, o 

coordenador do grupo de trabalho na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, do PT, definiu a 

proposta. A ideia, segundo ele, é focar, neste primeiro semestre, nos tributos indiretos, que 

tratam do consumo, a partir da PEC 45 de 2019, que já está em tramitação na Casa. A 

proposta é unificar entre cinco e nove tributos e criar o IBS, o Imposto sobre Bens e 

Serviços, que funcionaria nos moldes do IVA, o Imposto Sobre Valor Agregado, que já existe 

em outros países e que não incide em cascata em cada passo da produção do produto. Há, 

ainda, a previsão de um imposto seletivo, que é a taxação específica para determinados 

setores, o de cigarros e bebidas alcoólicas, por exemplo. A ideia é desestimular o consumo 

deles. Mas, segundo a PEC 45, uma lei posterior ou uma medida provisória vai definir 

direitinho quais bens ou serviços entrarão nessa categoria. Outra possibilidade é fazer uma 

espécie de cashback do imposto para a população de menor poder aquisitivo Seria assim: 

no momento da compra, a pessoa informa o CPF. A partir daí, o que foi pago de imposto é 

devolvido no cartão de crédito ou de débito. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líder do Republicanos defende reforma tributária e arrefecimento da polarização 

política 

Poder Legislativo | 16/02/2023 – 09h42min 

 

O líder do Republicanos, deputado Hugo Motta (PB), afirmou que a prioridade do 

partido para este ano é a aprovação da reforma tributária, cujo texto está sendo construído 

na Câmara dos Deputados. “Queremos discutir, melhorar, simplificar o sistema tributário 

brasileiro e, quem sabe, caminharmos para o futuro com a redução de impostos”, disse o 

parlamentar. À frente de uma bancada de 41 deputados, Motta afirmou que a nova âncora 

fiscal que vai substituir o regime do teto de gastos, a ser enviada à Câmara pelo governo 

ainda neste ano, também vai estar na mira do partido. Segundo ele, é importante garantir 

“que as contas públicas seguirão controladas e que o Brasil está pronto para seguir 

crescendo”. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Reforma tributária: imposto de 25% sobre o consumo seria um dos maiores do mundo 

Mercado | 16/02/2023 – 04h 

 

Uma alíquota de 25% para o futuro Imposto Sobre Valor Agregado (IVA), a ser 

cobrado sobre o consumo no Brasil, seria uma das maiores do mundo. Os dados são da Tax 

Foundation, organização sem fins lucrativos que atua há mais de 80 anos fazendo 

avaliações sobre impostos e coletando dados sobre tributos ao redor do mundo. A taxação 

de 25% por meio do futuro imposto sobre o consumo foi citada pelo secretário extraordinário 

do Ministério da Fazenda para a reforma tributária, Bernard Appy, como necessária para 

manter o atual peso dos impostos — objetivo da área econômica. "Todo desenho é feito para 

manter a carga tributária, sem aumento. Até porque o consumo já é muito tributado no 

Brasil", admitiu Appy, na semana passada. Com a manutenção do peso dos impostos sobre 

o consumo, os mais pobres seguem penalizados. Isso porque, proporcionalmente, o custo 

do consumo é maior para a população mais vulnerável do que para a mais abastada. 

Segundo Appy, porém, as propostas contemplam um sistema de "cashback" (pagamento de 

recursos) para famílias de baixa renda. Ele não detalhou como funcionaria esse modelo. 
Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad agradece apoio a mudança no Carf em jantar com empresários sobre reforma 
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tributária 

Poder Executivo | 15/02/2023 – 21h20min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário-adjunto, Galípolo, se 

reúnem na noite de quarta-feira, 15, com empresários membros do grupo Esfera Brasil em 

um jantar. O tema da reunião é a proposta do governo para a reforma tributária. Ao chegar, o 

ministro afirmou que a reunião mais cedo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o 

ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi “apenas de rotina”. Sobre o jantar com os empresários, 

ele disse que veio agradecer o apoio dos executivos à medida provisória (MP) que reinstituiu 

o chamado voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Ao 

defender a reforma tributária, Haddad destacou que os empresários sabem que o Brasil está 

se desindustrializando por causa de um sistema tributário “caótico”. “O Congresso que dá a 

última palavra (sobre a reforma) porque se trata de uma emenda constitucional, mas se o 

governo empurrar, isso vai favorecer muito a tramitação”, acrescentou. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bernard Appy avalia que país vive situação favorável para aprovação da Reforma 

Tributária 

Poder Executivo | 15/02/2023 – 20h11min 

 

O país vive hoje uma situação favorável para a Reforma Tributária, em decorrência 

da percepção das empresas e dos entes federados de que a mudança do sistema é 

necessária, e também por causa do amadurecimento do debate no Congresso Nacional. A 

avaliação foi feita na terça-feira (14/2) pelo secretário da Reforma Tributária do Ministério da 

Fazenda, Bernard Appy, em participação no CEO Conference, evento realizado pelo Banco 

BTG Pactual. Ao abordar as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) nº 45 e nº 110 – 

que tratam da reforma do sistema tributário brasileiro e tramitam, respectivamente, na 

Câmara dos Deputados e no Senado Federal –, Appy ressaltou que ambas se aproximaram 

muito ao longo do tempo. E reiterou que o governo pretende aproveitar a experiência 

acumulada na construção dos relatórios, nos quais existem muito mais pontos de 

convergência do que diferenças. “O debate amadureceu no Congresso”, enfatizou. Ele 

considera que as duas propostas indicam o caminho para que o país passe a ter um sistema 

de tributação do consumo no melhor padrão mundial. A principal diferença entre as duas 

propostas é que, na PEC 45, a substituição é feita por um único imposto sobre o valor 

adicionado – o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS); e, na PEC 110, por dois: o Imposto 

sobre Bens e Serviços (IBS), subnacional, e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), 

federal, constituindo o IVA Dual. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governadores defendem reforma tributária, mas divergem sobre escopo 

 Poder Executivo | 15/02/2023 – 16h32min 

 

Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); do Rio Grande 

do Sul, Eduardo Leite (PSDB); e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), afirmaram na quarta-feira 

acreditar ser possível a aprovação de uma reforma tributária, mas mostraram que não 

concordam com seu escopo. As declarações foram dadas a uma plateia de investidores em 

São Paulo. Tarcísio de Freitas voltou a dizer que a tramitação não será “um mar de rosas”, 

mas disse ver “grande possibilidade de a reforma tributária avançar” porque os governadores 

hoje estão dispostos a ceder em temas que impediram o avanço das discussões no 

passado, como a eventual mudança sobre tributação feita na origem do produto (local da 

fabricação) para a cobrança no destino final (local da venda). “Para mim, é a reforma mãe 

hoje, é o primeiro passo que tem que ser dado. (...) Os estados estão muito mais dispostos a 

abrir mão, posso citar o exemplo de São Paulo, para que a gente possa avançar na reforma 



 

11 
 

tributária em questões que foram importantes (entraves) no passado como a da tributação na 

origem, a gente está abrindo mão”, disse. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Ministro da CGU destaca integridade como diferencial no ambiente corporativo 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 13h24min 

 

O ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Valdir Simão, participou, 

na quinta-feira (5), do seminário “Uma agenda positiva para o Brasil: aprendendo com 

práticas internacionais”, em São Paulo. Promovido pela Federação das Indústrias do estado 

de São Paulo (Fiesp), o evento teve o objetivo de discutir ações de governança, 

investimentos, orçamento e inovação para a melhoria do Brasil. Simão falou sobre a 

importância de um ambiente ético e transparente no combate à corrupção e destacou que as 

empresas devem perceber que investir em integridade é bom para o próprio negócio. “A 

corrupção afasta a concorrência, a corrupção afasta o bom investidor”, ressaltou o ministro, 

durante painel “Boa Governança e Investimento: uma aliança necessária”. Além disso, 

Simão frisou que a integridade possibilita evoluir para um mercado em que as características 

éticas das empresas tornam-se um diferencial no mundo corporativo. Para ele, é 

fundamental que as organizações se fortaleçam para promover um efetivo controle e 

combate a ilícitos. Fonte: ASCOM CGU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CGU capacita avaliadores do Empresa Pró-Ética 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 12h47min 

 

A Controladoria-Geral da União (CGU) capacitou servidores do próprio órgão para 

atuarem como avaliadores da edição 2022-2023 do Empresa Pró-Ética, programa da 

Controladoria que reconhece empresas comprometidas com a promoção da integridade e 

com a prevenção e o combate à corrupção. O objetivo da iniciativa foi treinar os servidores 

no uso da nova versão do Sistema de Avaliação e Monitoramento de Programas de 

Integridade (SAMPI) para a próxima edição do programa, bem como capacitar servidores 

para futuras edições. O treinamento foi realizado pela Secretaria de Integridade Privada da 

CGU, via plataforma Teams, entre os dias 1º e 10 de fevereiro. O evento contou com a 

participação de 57 servidores do órgão central em Brasília e de unidades regionais da 

Controladoria nos estados. Esta é a 5ª Capacitação de Avaliadores do Empresa Pró-Ética. 

Com a nova versão do Sistema, a CGU dá mais um passo na direção da automação do 

processo de avaliação, ao incorporar ao sistema todas as etapas do processo, da inscrição à 

disponibilização do relatório de avaliação para as empresas, visando o aumento de 

produtividade, a redução de inconsistências e a aceleração da tomada de decisão. Fonte: 

ASCOM CGU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CGU requisita designação das Autoridades de Monitoramento da LAI por parte dos 

ministérios 

Poder Executivo | 15/02/2023 – 21h15min 

 

A Controladoria-Geral da União (CGU), órgão responsável por monitorar a 

implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.527/2012, requisitou aos 

ministérios que designem formalmente a respectiva Autoridade de Monitoramento da LAI. O 

prazo para o atendimento da demanda, que é de cinco dias, termina na sexta-feira (17/2). A 

Autoridade de Monitoramento da LAI é a pessoa responsável por garantir, dentro da 
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respectiva instituição, o cumprimento das normas de acesso à informação, incluindo o 

monitoramento, a orientação, a recomendação e, em último caso, o encaminhamento de 

situações de descumprimento da Lei para a adoção de medidas cabíveis por parte do 

dirigente máximo. A designação da Autoridade de Monitoramento está prevista no artigo 40 

da Lei de Acesso à Informação. O pedido da CGU ocorre em função das recentes mudanças 

realizadas na administração pública federal, com o objetivo de manter o rol de autoridades 

atualizado e disponível e de fortalecer, assim, a atuação coordenada do Governo Federal no 

cumprimento da LAI. A medida também busca garantir um canal direto e facilitado de 

interlocução entre a Controladoria e os ministérios. A Autoridade de Monitoramento da LAI 

deve estar diretamente subordinada ao Ministro de Estado na estrutura organizacional. Além 

de ser responsável pelo cumprimento das normas de acesso à informação, a Autoridade 

também tem a atribuição de monitorar o cumprimento da Política de Dados Abertos do Poder 

Executivo federal, sendo responsável por assegurar a publicação e a atualização do Plano 

de Dados Abertos da respectiva instituição. Fonte: ASCOM CGU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Secretária de Coordenação das Empresas Estatais, Elisa Leonel, é apresentada a 

servidores em cerimônia no MGI 

Poder Executivo | 15/02/2023 – 19h36min 

 

A titular da Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais, Elisa Leonel, foi 

apresentada, na tarde de quarta-feira (15/2), aos servidores do Ministério da Gestão e da 

Inovação em Serviços Públicos (MGI) pela ministra Esther Dweck. A cerimônia foi realizada 

no Salão Nobre da pasta e contou com a presença da secretária-executiva do MGI, Cristina 

Kiomi Mori, e de vários convidados. Durante a apresentação, a ministra comentou que antes 

mesmo de tomar posse no Ministério já pensava em ter Elisa Leonel à frente de alguma 

secretaria. "Mesmo sem antes trabalhar com ela, desde a montagem do ministério, eu queria 

que ela viesse trabalhar comigo em razão de seu perfil profissional, que reúne grande 

capacidade de trabalho, de diálogo e também criatividade", afirmou. A ministra destacou 

ainda a importância da Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais (Sest) cujo papel 

considera estratégico na Esplanada. "A Sest tem por meta a elaboração de políticas que são 

transversais a todas as estatais, o que exige diálogo constante com os demais ministérios. A 

ideia é que a secretaria desempenhe o papel estratégico de coordenação entre a área 

econômica e as áreas setoriais das estatais brasileiras, que também devem ter um papel 

importante na condução de políticas públicas", explicou Dweck. Fonte: ASCOM MGI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ex-governador do DF ganha cargo em ministério de Alckmin de Economia Verde, 

Descarbonização e Bioindústria no MDIC 

Poder Executivo | 15/02/2023 – 16h19min 

 

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vice-presidente 

Geraldo Alckmin (PSB), anunciou na 4ª feira (15.fev.2023), que o ex-governador do Distrito 

Federal Rodrigo Rollemberg (PSB) será o secretário de Economia Verde, Descarbonização e 

Bioindústria da pasta. “Entre suas realizações, Rollemberg teve papel destacado para o 

fechamento do lixão do DF, que acarretava problemas ambientais graves, e para a 

implementação da política de integração lavoura-pecuária-floresta, iniciativa para aumentar a 

produtividade com proteção do meio ambiente”, escreveu Alckmin em seu perfil no Twitter. 
Fonte: Poder 360 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 
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Intenção de consumo das famílias é a maior desde início da pandemia 

Mercado | 16/02/2023 – 12h15min 

 

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) avançou 1,3% em fevereiro, frente a 

janeiro, e atingiu 95,7 pontos – o maior nível desde o início da pandemia, segundo a 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Foi a 13ª alta 

seguida do indicador. Na comparação com fevereiro de 2022, a alta foi de 23,3%. O recorte 

que considera a faixa de renda das famílias mostra que a disposição de consumo é puxada, 

principalmente, por aquelas com menor renda (até 10 salários mínimos). Nesse grupo, a alta 

foi de 1,1%, para 93,1 pontos. Embora ainda na zona negativa (abaixo dos 100 pontos), este 

é o maior nível desde março de 2020. No caso das famílias de maior renda (acima dos 10 

salários mínimos), a variação foi de 0,1%, para 109 pontos, classificada como estabilidade. 

Segundo a CNC, esses consumidores estão menos satisfeitos com o emprego e o nível de 

consumo atual, pois estão pagando mais caro pelos serviços em geral. Além disso, também 

estão descontentes com a perspectiva profissional e o acesso ao crédito, que está mais caro 

e seleto. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Pacote de Lula para economia mira consumo e riscos do primeiro ano 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 15h34min 

 

Depois de levantar uma briga pública contra uma ameaça de baixo crescimento, Lula 

lançou um plano econômico para o primeiro ano de governo. Ao longo da semana, o 

presidente apresentou um pacote de investimentos e benefícios que deve ser visto como um 

atalho para conter uma desaceleração do país na largada do terceiro mandato. Um dos 

objetivos do petista é reeditar uma injeção de dinheiro na economia para estimular o 

consumo, assim como em governos anteriores. Lula desenhou a expectativa em dois 

eventos nos últimos dias, ao anunciar a intenção de retomar mais de 14 mil obras paradas 

no país. "Cada obra dessas vai gerar uma quantidade de empregos. Esses empregos vão 

fazer com que as cidades possam ter um comércio mais forte, e esse comércio mais forte vai 

crescer na medida em que tenha mais empregos, em que tenha mais salários", declarou o 

presidente, em Sergipe. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BNDES oficializa pedido e entra na Febraban 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 15h24min 

 

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) oficializou o 

pedido e entrou na Febraban (Federação Brasileira de Bancos). A estatal agora é uma das 

instituições associadas da entidade. A Febraban disse que o BNDES poderá agora participar 

das instâncias consultivas e deliberativas da entidade. Afirmou que o banco de 

desenvolvimento é a agência de fomento mais importante do país e instituição financeira 

com características próprias, sem paralelo no sistema bancário brasileiro. O texto é assinado 

pelo presidente da federação, Isaac Sidney. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, 

havia dito, em sua cerimônia de posse, que faria a solicitação à Febraban. Disse, porém, que 

não disputará mercado com o sistema financeiro. Declarou ainda que o banco de 

desenvolvimento será verde, inclusivo e tecnológico. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Campos Neto deve ir ao Senado no início de março para dar explicações sobre juros 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 13h51min 
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O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve comparecer ao Senado 

no início de março para dar explicações sobre os juros praticados no país, de acordo com o 

senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO). Favorito para assumir a presidência da CAE 

(Comissão de Assuntos Econômicos) no biênio 2023-2024, o parlamentar se reuniu com 

Campos Neto em um jantar na noite de quarta-feira (15). Segundo o senador, o convite será 

feito ao presidente do BC depois da nomeação dos membros que vão compor a comissão –a 

oficialização está prevista para depois do Carnaval. "Na primeira reunião, aprova [os novos 

membros da CAE], e define a data com ele [Campos Neto]. Vai ser para o começo de 

março", disse à Folha. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Nova regra fiscal pode abrir espaço para queda de juros 

Mercado | 16/02/2023 – 13h16min 

 

A antecipação pelo governo para março da apresentação da nova regra fiscal para 

controlar a dívida pública poderá reabrir o espaço para que o Banco Central comece a baixar 

os juros no segundo semestre deste ano —como o mercado previa ao final do ano passado. 

No centro do embate entre o presidente Lula e o Banco Central, a Selic em 13,75% ao ano 

(e o juro acima da inflação em quase 8%) poderá cair à medida que incertezas sobre o 

comportamento da dívida pública nos próximos anos se tornem menores. A opinião é dos 

economistas Bráulio Borges, pesquisador associado da FGV-Ibre, e Manoel Pires, 

coordenador do Observatório de Política Fiscal do órgão. Ambos participaram de seminário 

sobre o tema na quinta (16) realizado em parceria entre a Folha e a FGV-Ibre. Para os 

economistas, será inevitável, no entanto, um aumento da arrecadação nos próximos anos 

para atingir o equilíbrio fiscal, já que, pelo lado das despesas, há pouco espaço para cortes 

de grandes proporções. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Campos Neto almoça com Haddad e Tebet antes de reunião do CMN 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 13h15min 

 

O Banco Central informou agora uma mudança na agenda do presidente Roberto 

Campos Neto. Ele está reunido com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do 

Planejamento, Simone Tebet, em um almoço. O encontro, que não estava previsto, ocorre 

no Ministério da Fazenda e precede a primeira reunião do Conselho Monetário Nacional 

(CMN) do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Na quarta-feira (15), em evento promovido 

pelo BTG, Haddad afirmou que o BC precisa olhar fundamentos e não pode se deixar levar 

por ruídos. O ministro reforçou a necessidade de harmonia entre as políticas fiscal e 

monetária, assegurou que o diálogo com Campos Neto nunca foi interrompido e voltou a 

dizer que, para destravar investimentos, o país precisará reduzir a taxa de juros. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Crédito deve recuar em janeiro após 11 meses de expansão, aponta Febraban 

Mercado | 16/02/2023 – 13h05min 

 

Pesquisa de crédito da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) divulgada na 

quinta-feira (16) aponta que a carteira de crédito em janeiro deverá registrar recuo de 0,8% 

em relação a dezembro, depois de 11 meses seguidos de expansão. No mês passado, o 

crédito se manteve estável, sem variação, mas o ritmo de expansão anual da carteira 

continuou acima de dois dígitos, alcançando 13,1%, abaixo dos 14% verificados em 

dezembro. "O resultado reflete a retração na busca de recursos pelas empresas, 
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principalmente por recursos livres", apontou a federação. De acordo com a Febraban, o 

recuo de janeiro deve ser liderado pela carteira de pessoas jurídicas (PJ), que apresenta 

retração de 3,3% - as projeções são feitas com base nos dados dos bancos. O maior 

impacto, segundo a federação, deve vir da carteira livre, com uma queda de 3,9%, "afetada 

pela sazonalidade negativa das linhas de fluxo de caixa (desconto de duplicatas e 

antecipação de faturas), diante do menor movimento do comércio no início do ano". Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Apesar de IBC-Br, atividade ainda dá sinal de desaquecimento para economistas 

Mercado | 16/02/2023 – 12h01min 

 

A alta de 0,29% do IBC-Br em dezembro não tira a economia da trajetória de 

desaceleração que mostrou ao longo do quarto trimestre, avaliam economistas em relatórios 

a clientes. Como nota o Banco Original, o avanço do indicador no último mês de 2022 foi 

sustentado principalmente pela alta de 3,1% do setor de serviços, beneficiado por eventos 

como a Copa do mundo e a BlackFriday. Na outra ponta, a queda de 1,1% da indústria 

extrativa e do volume de vendas no varejo (-2,6%). “Embora o resultado tenha ficado acima 

das nossas expectativas, os meses de outubro e novembro foram revisados para baixo. 

Assim, o indicador consolida 2022 com alta de 2,9%, similar ao nosso PIB”, diz o Original, 

para quem o PIB no quarto trimestre deve apresentar retração de 0,1%, ainda ajudado pelo 

desempenho do cima do esperado dos serviços no fim do ano. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula confirma reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 e isenção do IR até R$ 2.640 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 11h52min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou na quinta-feira (16) que o 

salário mínimo, atualmente em R$ 1.302, deve ser reajustado para R$ 1.320 a partir de maio 

deste ano. Além disso, para evitar que o Imposto de Renda (IR) alcance um número maior 

de trabalhadores, o presidente explicou que também ficou acertado que a isenção alcançará 

o equivalente a dois salários mínimos (R$ 2.640) em 2024. Lula falou sobre a decisão em 

entrevista à CNN Brasil, gravada na manhã de quinta-feira (16). Como mostrou o Valor 

recentemente, embora tenha alertado a cúpula do Palácio do Planalto sobre as restrições do 

Orçamento para esses ajustes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi orientado pela 

Presidência a viabilizar esses reajustes. Na conversa com a emissora, o presidente explicou, 

inclusive, que a ideia do seu governo é que o salário mínimo seja elevado "todo ano" levando 

em conta não apenas a inflação, mas também o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). 

"Nós vamos colocar o crescimento do PIB no salário mínimo todo ano", disse o presidente. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MP do Carf vai abranger pequenas e médias empresas, diz presidente da CNI após 

reunião com Haddad 

Mercado | 16/02/2023 – 11h45min 

 

Em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, foi informado que o governo irá 

regulamentar nos próximos dias os parâmetros para que micro, pequenas e médias 

empresas tenham acesso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). A Medida 

Provisória (MP) sobre o tema editada pelo governo, que agora é discutida no Congresso, 

definiu que dívidas abaixo de mil salários mínimos - R$ 1,302 milhão - passariam a ser 

resolvidas nas unidades regionais da Receita. “Estávamos muito preocupados sobre acesso 
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de pequenas e micro empresas ao Carf, mas ele [Haddad] falou que a regulamentação vai 

resolver este problema. Nos parece que a regulamentação resolve, vamos analisar”, relatou 

Andrade. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Atividade econômica tem alta de 2,9% em 2022 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 11h21min 

 

A atividade econômica brasileira registrou alta de 2,9% em 2022, de acordo com 

dados divulgados na quinta-feira (16) pelo Banco Central (BC). O resultado aponta 

desaceleração da economia em relação à expansão de 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB, 

a soma dos bens e serviços produzidos no país) em 2021. O Índice de Atividade Econômica 

do Banco Central (IBC-Br) é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica do 

país e ajuda o órgão a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, definida 

atualmente em 13,75% ao ano. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade 

dos três setores da economia – a indústria, o comércio e os serviços e agropecuária –, além 

do volume de impostos. Entretanto, o indicador oficial da economia brasileira é o Produto 

Interno Bruto, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB de 

2022 será divulgado em 2 de março. Em 2021, o PIB do Brasil cresceu 4,6%, totalizando R$ 

8,7 trilhões. Até o terceiro trimestre de 2022, o indicador avançou 3,2%. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Resolução do BC regula parcerias e terceirizações do Pix 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 09h18min 

 

Dentro do seu processo de (r) evolução constante, o Pix conta agora com 

regulamentação adicional para a terceirização de atividades e parcerias que podem ser 

estabelecidas no âmbito do serviço. As determinações estão na Resolução BCB nº 293, 

publicada na quarta-feira (15). A norma – complementar à Resolução BCB nº 269, de 1º de 

dezembro de 2022 – entra em vigor em 1º de março de 2023. Parceria, no âmbito do Pix, é 

quando a relação ocorre entre instituições participantes do arranjo. Já a terceirização diz 

respeito à relação entre uma instituição participante e um agente privado não participante do 

Pix. "O objetivo é trazer maior clareza quantos às possibilidades de terceirização e de 

parcerias no âmbito dos serviços relacionados ao Pix, às responsabilidades dos agentes 

envolvidos e às situações em que não é permitida a terceirização. Além disso, a norma 

também indica as adequações necessárias que devem ser feitas por quem, eventualmente, 

esteja atuando em desconformidade com as regras", disse Carlos Eduardo Brandt, chefe da 

Gerência de Gestão e Operação do Pix (Gepix) do Banco Central. Fonte: ASCOM BACEN 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Proposta não é levar juros do BNDES abaixo da Selic, diz Mercadante 

Poder Executivo | 15/02/2023 – 21h50min 

 

A proposta da nova gestão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) para alterar a Taxa de Longo Prazo (TLP), que baliza seus financiamentos, 

não passa por levá-la a níveis abaixo da taxa básica Selic (hoje em 13,75% ao ano), 

esclareceu na quarta-feira, 15, o presidente da instituição de fomento, Aloizio Mercadante. 

“Não estamos falando numa redução abaixo da Selic. Entre a Selic e a TLP tem um imenso 

espaço. A TLP é uma taxa muito volátil, usa a inflação mensal (em seu cálculo), prejudica 

especialmente as micro e pequenas empresas. Ela tem que ser estabilidade, tem que usar 

uma média móvel da inflação”, afirmou Mercadante, após entrevista coletiva para tratar do 

Fundo Amazônia, no Rio. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Retorno ao índice 

 

Brasil está numa situação favorável do ponto de vista geopolítico, diz ministro da 

Fazenda 

Poder Executivo | 15/02/2023 – 15h59min 

 

Reforma tributária, novo arcabouço fiscal, interlocução entre as políticas fiscal e 

monetária e oportunidades para a ampliação de investimentos privados no país foram temas 

abordados na quarta-feira (15/2) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no evento 

“CEO Conference”, promovido pelo banco BTG Pactual, em São Paulo. Ele reforçou que 

apesar dos desafios atuais, internos e no cenário internacional, as perspectivas são 

otimistas. “O Brasil está numa situação favorável do ponto de vista geopolítico, do ponto de 

vista econômico. Se tomarmos as medidas necessárias, vamos conseguir. Está todo mundo 

de olho no Brasil”, afirmou, durante debate conduzido pelo economista-chefe do banco, 

Mansueto Almeida. O ministro destacou a aprovação da reforma tributária – tema que já está 

em andamento no Congresso Nacional – como passo primordial. “A reforma tributária é 

muito importante não apenas pelos efeitos imediatos que vai gerar, mas também para 

dissipar riscos fiscais jurídicos. O diálogo institucional está muito bom entre o Executivo, o 

Judiciário e o Legislativo. Então, quando olho para frente, eu confesso que fico mais 

esperançoso”, pontuou. Haddad ressaltou ainda a importância da construção do novo 

arcabouço fiscal, em substituição ao teto de gastos. Segundo o ministro, a apresentação da 

proposta de uma nova regra fiscal, mais adequada para o país, deverá ocorrer em março, ou 

seja, antes do previsto (a estimativa anterior do governo era encaminhar o tema ao 

Congresso Nacional em abril). Ele reforçou o compromisso de responsabilidade com as 

contas públicas, mas alertou que essa questão não pode ficar atrelada a metas muitas vezes 

inexequíveis. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Economistas afirmam que meta de inflação do Brasil é inalcançável 

Mercado | 15/02/2023 – 15h56min 

 

Economistas influentes do mercado financeiro se manifestaram a favor de uma 

eventual mudança na meta da inflação brasileira. As declarações foram feitas em evento do 

banco BTG Pactual, na quarta-feira (15), com a presença do ministro da Fazenda, Fernando 

Haddad (PT). O sócio-fundador da SPX Capital, Rogério Xavier, afirmou não ver problema 

em mudança na meta de inflação, argumentando que ela está "completamente errada", em 

avaliação acompanhada pelo sócio-fundador da Verde Asset Management, Luis Stuhlberger, 

e pelo sócio-fundador da JGP, André Jakurski. Xavier argumentou que a meta deste ano foi 

acertada em meados de 2020, em meio à pandemia de Covid-19, em um cenário bastante 

diferente, e que agora ela ficou "inalcançável". Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Órgão do Senado vê dívida pública subir e superar 80% do PIB em 2024; Tesouro quer 

dívida estável no governo Lula 

Poder Legislativo | 15/02/2023 – 15h53min 

 

A Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão ligado ao Senado Federal, estimou que 

a dívida bruta do setor público, que terminou 2022 em 73,5% do Produto Interno Bruto (PIB), 

deve avançar e terminar 2024 acima de 80% do PIB. A informação consta no Relatório de 

Acompanhamento Fiscal de fevereiro divulgado na quarta-feira (15). A estimativa da IFI é de 

que a dívida suba para 78,7% e 82,3% do PIB em 2023 e 2024, respectivamente. O órgão 

não traz, porém, uma projeção para a dívida pública em 2026, no fim do governo Lula. Fonte: 

G1 Notícias 
Leia mais 
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Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Portaria do MPO adapta orçamento para 2023 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 08h53min 

 

O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) publicou na quarta-feira (15/2), 

em edição extra do Diário Oficial da União, a portaria GM/MPO 13/2023, que faz a 

transposição dos recursos da Lei Orçamentária de 2023 (LOA-2023) para a nova 

configuração do Governo Federal, composta por 37 ministérios segundo a Medida Provisória 

nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, que estabeleceu a organização básica dos órgãos da 

Presidência da República e dos Ministérios. Chamada de “DE/PARA”, a portaria publicada 

na quinta (16) ajusta programações orçamentárias da LOA-2023, no valor de R$ 965 bilhões, 

inclusive no que se refere a emendas de comissão e de bancada estadual, para que os 

órgãos ou entidades que receberam as competências administrativas sejam os detentores 

das programações e respectivas dotações orçamentárias. Na prática, por exemplo, essa 

alteração orçamentária redistribui o orçamento antes alocado no Ministério da Economia 

para os Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, da Gestão e Inovação em 

Serviços Públicos e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Fonte: ASCOM MPO 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Governo pretende liberar para a Câmara cerca de R$ 3 bi em emendas 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 13h57min 

 

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negocia com a Câmara a 

liberação de emendas para deputados novatos no Congresso. O montante sairá do 

orçamento de ministérios e o valor deve chegar a cerca de R$ 13 milhões para cada 

congressista. Executivo quer empenhar os recursos já em março. A verba aos novos eleitos 

não foi definida ainda. A cúpula governista na Câmara defende que sejam R$ 13 milhões 

para cada, que representaria cerca de R$ 2,8 bilhões no total. O movimento foi revelado pelo 

jornal Folha de S.Paulo e confirmado pelo Poder360. A negociação é vista como um gesto 

do governo e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) aos novos eleitos. Lira foi 

reeleito para o comando da Câmara com votação recorde com 464 votos dos 509 deputados 

que votaram. Teve apoio de 20 partidos e formou bloco amplo único para sua eleição, com o 

apoio de Lula. O recurso viria das chamadas RP (resultado primário) 2, emendas de 

ministérios usadas para investimentos, como obras e projetos em redutos eleitorais. Fonte: 

Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Acordo entre Haddad e OAB sobre MP do Carf irrita Planalto 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 13h50min 

 

O acordo anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) em torno do voto de qualidade no Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (Carf) desagradou a cúpula do Palácio do Planalto. Na visão de 

interlocutores, era importante que os termos fossem negociados, primeiro, junto aos líderes 

parlamentares e presidentes da Câmara e do Senado, o que não aconteceu. O 

descontentamento do Legislativo não demorou a vir. O presidente da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou na quarta-feira (15) que o conteúdo do acordo pode 

ser aproveitado, mas que Haddad precisa convencer os deputados, em reunião que ocorrerá 

depois do Carnaval. “Uma medida provisória para tratar desse assunto não vai se fiar em um 
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acordo que aconteceu fora [do Legislativo]”, afirmou ele, ao participar de conferência do 

banco BTG Pactual. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT publica resolução contra autonomia do BC no dia da reunião do CMN 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 12h01min 

 

O diretório nacional do Partido dos Trabalhadores divulgou resolução na qual 

reafirma se opor à autonomia do Banco Central (BC). O texto diz ainda que a queda nas 

taxas de juros praticadas pelo BC e a revisão das metas de inflação são essenciais. O 

documento foi divulgado na quinta-feira (16), horas antes da reunião do Conselho Monetário 

Nacional (CMN), prevista para começar às 15h. Ela ocorre em meio a uma série de ataques 

do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à atual política monetária. O CMN é o colegiado 

responsável pela definição da meta de inflação a ser perseguida pelo BC na condução de 

sua política de juros. Ele é integrado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do 

Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, além do presidente do BC, Roberto Campos 

Neto. Em sua versão original, a que a Folha teve acesso, o documento fazia menção 

elogiosa ao papel do ministro Fernando Haddad à frente da Fazenda. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CI avalia serviços de telecomunicações, obras públicas e agências reguladoras 

Poder Legislativo | 16/02/2023 – 10h55min 

 

Entre os 14 colegiados permanentes do Senado, a Comissão de Serviços de 

Infraestrutura (CI) tem a atribuição de opinar sobre matérias relacionadas a obras públicas 

em geral, transportes de terra, mar e ar. Cabe também à comissão, composta por 23 

membros titulares e igual número de suplentes, debater proposições sobre recursos 

geológicos, serviços de telecomunicações, parcerias público-privadas e agências 

reguladoras. É ainda na CI que são votadas as indicações do Executivo para os cargos de 

diretores das agências reguladoras, como a Agência Nacional de Aviação Civil, (Anac), a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (Antaq). Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PP perde a sede partidária no Senado 

Poder Legislativo | 16/02/2023 – 10h17min 

 

A Mesa Diretora do Senado decidiu retirar as salas que o PP, de Ciro Nogueira, 

ocupava na Casa para a manutenção de uma estrutura partidária. A sede da sigla ficava em 

um andar inteiro da torre do Senado. Somente o PP, dos doze partidos com representação 

na Casa, ainda mantinha estrutura partidária por lá. O União Brasil, ex-DEM, também 

ocupava um andar inteiro no prédio, mas já desocupou o espaço. A decisão de retirar as 

salas foi discutida na semana passada em uma reunião com a nova Mesa Diretora eleita: 

Rodrigo Pacheco, Veneziano Vital do Rêgo, Rodrigo Cunha, Rogério Carvalho, Weverton e 

Chico Rodrigues. A medida foi aprovada sob a alegação de que é preciso “manter a 

isonomia e equidade” entre as legendas, já que outros partidos não têm o mesmo espaço e 

todos ganham fundos partidários e podem alugar suas próprias estruturas. O PP têm 15 dias 

para desocupar as salas. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mudança na Lei das Estatais encontra resistências no governo, que discute alterações 

no texto 

Poder Legislativo | 15/02/2023 – 23h15min 
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Diferentes integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendem 

mudanças no projeto que altera a Lei das Estatais para torná-lo menos "permissivo" na 

indicação de políticos para postos de comando em empresas públicas. A intenção é fixar 

critérios de avaliação dos currículos dos candidatos aos cargos, bem como chegar a um 

meio-termo no prazo da quarentena exigida nesses casos. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

 Câmara discute aumento das taxas de juros e autonomia do BC 

Poder Legislativo | 15/02/2023 – 17h04min 

 

Em meio às discussões sobre o nível da taxa de juros básica definida pelo Banco 

Central (BC), a bancada do Psol na Câmara dos Deputados apresentou um projeto de lei 

complementar (PLP 19/23) para desfazer a autonomia do órgão estabelecida pela Lei 

Complementar 179/21. Na prática, o projeto acaba com os mandatos de quatro anos da 

diretoria. Hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicado pelo governo 

anterior, tem mandato até o final de 2024. A ideia é a de que o órgão tem que ser 

independente para poder perseguir a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário 

Nacional (CMN) sem influências políticas. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

Projeto prevê negociação sindical antes de demissões em massa 

Poder Legislativo | 16/02/2023 – 10h33min 

 

O Projeto de Lei 230/23 torna obrigatória a negociação prévia com o sindicato da 

categoria como requisito de validade para a dispensa em massa de empregados. A proposta 

que tramita na Câmara dos Deputados foi motivada pela fraude contábil nas Americanas, 

estimada em R$ 20 bilhões. A empresa emprega 40 mil trabalhadores e deve passar por um 

processo de recuperação judicial. O texto mantém parte da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) que dispensa a autorização prévia sindical ou de celebração de acordo 

coletivo para esses tipos de demissões. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente de central diz que reforma sindical não deve ser prioridade 

Mercado | 15/02/2023 – 18h22min 

 

Presidente da central sindical CSB, Antonio Neto diz que a proposta de reforma 

sindical discutida pelas outras centrais não é prioridade e que, no momento, os esforços 

deveriam ser concentrados na revogação da reforma trabalhista de 2017 e na recuperação 

de mecanismos de negociação coletiva. O Painel revelou na terça-feira (14) que as centrais 

sindicais elaboraram uma proposta de reforma sindical que, em uma primeira minuta, sugere 

a criação de uma agência pública de autorregulação das relações de trabalho, o reforço de 

mecanismos de negociação coletiva e a definição de linha de corte de representatividade 

mínima e de limites de mandatos dos sindicatos. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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