
 

 

DESTAQUES 

“Regulamentação de IA é urgente no Brasil e há 'miopia' no mercado”, diz ministro do STJ 

Parlamentares reinstalam Frente do Setor de Serviços 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Sem regulação, país pode perder barco de inteligência artificial e virar consumidor 

Anatel determina que teles móveis negociem com integradora de 'chip neutro' 

UIT: Países menos desenvolvidos estão ficando cada vez mais para trás em conectividade 

Falha em cabo submarino afeta provedores de internet na Bahia 

Ericsson vai para a disputa pela rede móvel privada 5G do Governo Federal 

ANPD reúne-se com o Fórum Empresarial da LGPD 

Gired aprova a conclusão do cabeamento de fibra óptica na Infovia 01 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

Discordâncias serão decididas no voto, diz relator da tributária 

Atual carga tributária será mantida com reforma, diz Appy 

Estados do Sudeste e Sul querem renegociar dívida com a União no âmbito da reforma 

tributária 

Grupo de trabalho da reforma tributária aprova debates regionais em todos os estados 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

Questão fiscal derruba avaliação de clima econômico no Brasil no começo do ano diz FGV 

Ibre 

 

Nota Informativa 
Edição 037/2023 



 

2 
 

EDUCAÇÃO 

Presidente do Inep anuncia cancelamento do Enem Digital 

Em reunião com Lula, CNTE pede revogação do novo ensino médio 

JUDICIÁRIO 

Envio automatizado amplia eficiência do sistema judicial e atinge 61,11% dos recursos 

recebidos pelo STF 

ORÇAMENTO 

Comissões do Senado têm R$ 7,1 bilhões em emendas 

Novo arcabouço fiscal vai 'olhar para os dois lados, da receita e despesa', diz Tebet 

POLÍTICA 

MDB descarta apoio automático a Lula e diz que fará críticas quando necessário 

Câmara ainda vive impasse sobre presidência de 8 das 30 comissões 

Governo quer condicionar pagamento de emendas a apoio no Congresso 

TRABALHISTA 

Dia Internacional das Mulheres: AGU atualiza modelo de licitação para incluir exigência de 

contratação de vítimas de violência doméstica 

“Vai doer no bolso”, diz Tebet sobre discriminação salarial 

 

 

DESTAQUES 

 

“Regulamentação de IA é urgente no Brasil e há 'miopia' no mercado”, diz ministro do 

STJ 

Poder Judiciário | 08/03/2023 

 

O ministro do Superior Tribunal de Justiça e ex-chefe da Comissão de Juristas do 

Senado para discutir a regulamentação de IA no Brasil, Ricardo Villas Bôas Cueva, disse ser 

urgente aprovar a regulamentação do uso de Inteligência Artificial no Brasil e diz que há 

'miopia e resistência da indústria'. O risco de não ter uma regulamentação é o Brasil 

enfrentar situações complexas mais à frente e perder o bonde da história. Ao jornal O Globo, 

o ministro do STJ afirmou que ainda "há uma resistência da indústria" à regulamentação, 

devido aos custos que surgiriam. Porém, "há certa miopia desses setores, porque é a 

regulação que vai permitir que isso se desenvolva com segurança". Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Parlamentares reinstalam Frente do Setor de Serviços 

Poder Legislativo | 08/03/2023 – 12h21min 

 

A Frente Parlamentar Mista do Setor de Serviços será reinstalada no próximo mês 

com a adesão de mais de 210 deputados e senadores. O setor, que engloba as atividades 

de prestação de serviços e de comércio, tem forte representação no Congresso Nacional. O 

grupo, que na legislatura anterior era comandado pelo ex-deputado Laércio Oliveira (SE), a 
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partir de agora, será liderado pelo deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE). Uma das 

vice-presidências será ocupada pelo deputado Julio Lopes (PP-RJ) e a outra por um senador 

a ser escolhido. Entre as principais pautas da frente estão a defesa do Fundo de Garantia 

das Execuções Trabalhistas (Funget), a ampliação do rol das empresas elegíveis à opção de 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), a regulamentação dos 

telesserviços, o alongamento do prazo para as execuções tributárias, dentre outros. Fonte: 

Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Sem regulação, país pode perder barco de inteligência artificial e virar consumidor 

Poder Executivo | 08/03/2023 – 10h 

 

A intenção da Prefeitura de São Paulo de usar câmeras de reconhecimento facial 

para monitorar infrações expõe uma lacuna séria de regulação: o Brasil não tem regras para 

uso de inteligência artificial (IA). Soluções com base em inteligência artificial já causam 

disrupções em mercado de trabalho, propriedade intelectual e privacidade, e há no país mais 

de 700 startups especialistas em inteligência artificial —esse é o dado mais recente da 

plataforma Distrito, de 2021, mas o número deve ter crescido com o fenômeno mundial 

ChatGPT. Para especialistas, é preciso proteger consumidores, empregados e cidadãos e 

garantir, ao mesmo tempo, segurança jurídica para negócios inovadores. O Brasil ainda está 

em fase inicial de desenvolvimento de sua estratégia e marco regulatório para a IA, quando 

comparado com países desenvolvidos e a China. No Senado, tramitam três propostas 

legislativas para tapar esse vácuo jurídico. Elas aguardam despacho do Secretário-Geral da 

Mesa, Gustavo Sabóia Vieira, que responde ao presidente da casa Rodrigo Pacheco (PSD-

MG). Os próximos destinos desses textos serão as comissões competentes, onde será 

designado relator para as pautas. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel determina que teles móveis negociem com integradora de 'chip neutro' 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 21h05min 

 

A superintendência de competição da Anatel determinou cautelarmente, na terça, 7, 

que as operadoras TIM, Claro e Vivo forneçam os perfis elétricos e abram negociações para 

estabelecerem condições de ativação com a Base Serviços de Integração Móvel Ltda, 

empresa que se apresenta, como a própria razão social revela, como integradora de serviços 

móveis. A empresa pertence ao mesmo grupo da B2 Telecomunicações Ltda (Base Telco), 

empresa que venceu a licitação do Governo Federal em 2022 para fornecer a plataforma de 

operação do chamado "chip neutro". O modelo, em síntese, permite à empresa operar eSIMs 

de maneira neutra, ou seja, usando a rede de qualquer prestadora de serviços móveis. Ainda 

que a Anatel esteja tentando fomentar uma negociação entre a Base e as operadoras 

móveis, a tarefa não é simples. Desde a licitação do programa Internet Brasil, do Governo 

Federal, as teles estão reticentes em aderir ao modelo de chip neutro, e por esta razão não 

quiseram participar da licitação para a venda dos planos de dados e perfis elétricos. Além 

disso, as grandes operadoras sempre viram a licitação do Internet Brasil como um jogo com 

cartas marcadas, em que a Base Telco sairia vencedora, como de fato aconteceu. Na época, 

alguns dos interlocutores das operadoras manifestavam desconforto com o forte empenho 

político inclusive do ex-ministro Fábio Faria em fazer o modelo de chip neutro vingar. 

Alegavam ainda dificuldade técnica de fazer integração, e justificavam que o modelo não 

valeria a pena comercialmente e nem era o foco da prestação de serviços das empresas, já 

que estaria caracterizado como revenda de capacidade, algo para o qual já existe a 

regulamentação de MVNO como balizador. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Retorno ao índice 

 

UIT: Países menos desenvolvidos estão ficando cada vez mais para trás em 

conectividade 

Mercado | 07/03/2023 

 

Os países menos desenvolvidos estão ficando ainda mais para trás no que diz 

respeito ao acesso à internet quando comparados ao planeta inteiro, aponta relatório da 

União Internacional de Telecomunicações (UIT). Nesses países, informa a União 

Internacional de Telecomunicações, há 720 milhões de pessoas sem acesso à Internet. Com 

isso, essas nações representam 27% da população global sem conectividade. Vale destacar 

que esses territórios comportam apenas 14% da população mundial. O estudo Facts and 

Figures: Focus on Least Developed Countries (Fatos e números: Foco nos Países Menos 

Desenvolvidos, em tradução livre) também ressalta que a banda larga fixa detém números 

insignificantes nos países mais pobres, com apenas 1,6 assinaturas por 100 habitantes. “As 

redes de banda larga fixa não estão disponíveis em muitas partes dos países menos 

desenvolvidos, especialmente nas áreas rurais e, se estiverem disponíveis, costumam ser 

proibitivamente caras”, afirma a UIT. No caso da banda larga móvel, o estudo mostra que as 

assinaturas passaram, em 2011, de 1,3 para 42 pessoas por 100 habitantes, no ano 

passado. Apesar do crescimento significativo, a taxa não chega nem à metade da média 

mundial (87). O levantamento aponta ainda que a cobertura móvel (3G ou tecnologia 

superior) está ao alcance de 83% da população dos países menos desenvolvidos, enquanto 

o sinal das redes móveis está disponível para 95% da população mundial. Fonte: ABRANET 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Falha em cabo submarino afeta provedores de internet na Bahia 

Mercado | 07/03/2023 

 

Uma falha derrubou a conectividade de um cabo submarino que chega à Bahia e é 

utilizado por provedores regionais de banda larga para troca de tráfego de internet. O 

problema vem afetando a estabilidade dos acessos no estado deste a noite do sábado (4). O 

problema se deu em cabo da Telxius, que trabalha para solucionar a falha. A empresa 

informou a provedores que o retorno à normalidade se dará em 30 dias. Neste momento, a 

rede opera através de redundância, e os provedores que conseguiram contrataram links 

emergenciais para reforçar a rede. Segundo Basílio Perez, diretor da Abrint, associação que 

representa provedores de internet, “dezenas” de ISPs foram atingidos pela falha, quase 

todos da Bahia. Dados da Anatel indicam que há 2.476 PPPs licenciados no estado. Não se 

sabe o número exato de impactados. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ericsson vai para a disputa pela rede móvel privada 5G do Governo Federal 

Mercado | 07/03/2023 

 

A Ericsson vai brigar para ser a fornecedora de tecnologia para a rede 5G móvel 

privada do Governo Federal, que será custeada pelas teles, como uma das obrigações do 

leilão 5G. Mas não vai entrar na disputa pela banda larga fixa nos estados, informou em 

coletiva de imprensa na terça-feira, 07/03, o presidente da Ericsson para o Cone Sul, 

Rodrigo Dienstmann. "Estamos acompanhando atentos, conversando com a EAF (entidade 

que vai administrar o processo de contratação) e aguardando o edital de concorrência", 

sustentou o executivo. Com relação à crise da Ericsson, Dienstmann reforçou que a região 

está crescendo e que, ao contrário de demissões, no Brasil há vagas abertas, e em pesquisa 

e desenvolvimento. "Vamos contratar pelo 100 pessoas ao longo deste ano para P&D. O 

Brasil virou estratégico nessa área do Edvaldo (Edvaldo Santos, vice-presidente de R&D&I 
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da Ericsson para o Cone Sul da América Latina)", reforçou. Dienstmann afirmou ainda que, 

este ano, mais de 50% das vendas da Ericsson no Brasil serão de equipamentos 5G e o 

restante de equipamentos 4G. "As teles estão comprando porque entenderam que o 5G é 

um investimento e oferta novos modelos de negócios. O 5G permite, por exemplo, ter o 

controle das câmeras de vigilância nos uniformes dos policiais. E essa é apenas uma 

aplicação, há várias que podem trazer rentabilidade às teles", completou o executivo. Fonte: 

Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ANPD reúne-se com o Fórum Empresarial da LGPD 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 17h34min 

 

Na terça-feira (7), a Autoridade reuniu-se com representantes do Fórum Empresarial 

da LGPD para apresentação e entrega da agenda de prioridades do Fórum para 2023. O 

grupo formado por entidades, associações e confederações representativas do setor 

empresarial reúne-se desde 2020, e busca promover ações voltadas ao resguardo da 

segurança jurídica na aplicação da LGPD e fomentar o avanço da cultura de proteção de 

dados pessoais no País. Além da aproximação e da interlocução da ANPD com os diversos 

setores empresariais, a reunião teve como objetivo apresentar as premissas do Fórum, 

entregar a agenda de temas prioritários de atuação do grupo e compartilhar informações e 

aprendizados. A Agenda de temas prioritários do Fórum engloba três eixos de atuação: 
Atuação Responsiva da ANPD, Cultura e Conscientização; Governança estrutural e 

coordenação entre as autoridades regulatórias; e Agenda Regulatória da ANPD (2023-2024). 
Fonte: ASCOM ANPD 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Gired aprova a conclusão do cabeamento de fibra óptica na Infovia 01 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 13h16min 

 

O presidente do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e 

Digitalização (Gired), conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações Moisés 

Moreira, e os demais membros do Grupo aprovaram na 86ª Reunião Ordinária, realizada na 

terça-feira, 7 de março, o termo de declaração e entrega das infraestruturas do Projeto 

Adicional Norte Conectado que passarão a ser de responsabilidade do Ministério das 

Comunicações. A aprovação desse termo representa a etapa final da implementação de 

importante infraestrutura de transporte para a Região Norte, ou seja, o lançamento do cabo 

óptico subaquático na Infovia 01 (Santarém/PA – Manaus/AM), do Programa Norte 

Conectado, instalado no leito dos rios, interligando as sedes de municípios no Pará e do 

Amazonas mencionadas anteriormente. Ao todo, a infraestrutura de fibra óptica (backbone) 

representa 1.070 quilômetros de extensão. O cabeamento de fibra óptica (backbone) na 

Infovia 01 proporcionará a ampliação dos serviços de telecomunicações prestados 

diretamente aos consumidores, o aumento da oferta de serviços de mais qualidade e, 

consequentemente, mais competição e melhores preços. Além disso, a infraestrutura de 

rede de alta velocidade viabilizará a construção de redes metropolitanas ópticas que levarão 

conexão a institutos de ensino e pesquisa, hospitais, Unidades Básicas de Saúde e unidades 

do Poder Judiciário, cuja conclusão está prevista para o mês de abril de 2023. Fonte: ASCOM 

Anatel 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Discordâncias serão decididas no voto, diz relator da tributária 

Poder Legislativo | 08/03/2023 – 13h41min 
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O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da reforma tributária na Câmara, 

afirmou na quarta-feira (8) que os temas em que não houver concordância serão decididos 

pelo veto em plenário. Ele declarou haver muita “especulação” em relação ao texto que será 

apresentado, mas que o momento atual é de “diálogo”. “Tem muita coisa que é consenso e 

tem muita coisa que é dissenso. Nosso papel é justamente isso, é coletar, fazer essa grande 

coleta dos consensos e onde, obviamente, não houver concordância, aí o Parlamento decide 

como sempre decidiu, no voto”, declarou em entrevista a jornalistas. Ribeiro negou haver 

discordâncias dentro do grupo de trabalho da reforma e afirmou que há consenso sobre a 

necessidade de mudança da tributação no país. Ele repetiu que o objetivo é aprovar uma 

proposta que torne o sistema tributário “simples, efetivo, transparente e justo”. “Não existe 

discordância porque todos concordam que o sistema tributário deve ser modificado. O que 

existe é muita especulação acerca do que ainda não existe, que é o texto. Esse momento é 

o de diálogo, de ouvir os setores, ouvir a sociedade civil e os entes federados”, disse. Fonte: 

Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Atual carga tributária será mantida com reforma, diz Appy 

Poder Executivo | 08/03/2023 – 09h28min 

 

O secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, disse 

que a reforma tributária está sendo construída para manter a atual carga tributária –soma da 

arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais com o PIB (Produto Interno Bruto). 

“Todo o modelo é construído para manter a carga tributária […] Estamos mantendo a 

autonomia federativa, mas a transição da reforma tributária, a mudança para o novo sistema, 

ela é claramente neutra em termos de carga tributária”, disse Appy em entrevista ao canal de 

notícias CNN Brasil na terça-feira (7). Para ele, a simplificação de arrecadação é uma 

“revolução” que trará benefícios para a sociedade. Em sua avaliação, a reforma implantará 

uma série de efeitos positivos para economia. São elas: redução do custo burocrático para 

pagar impostos; eliminação de litígios; fim dos impostos cumulativos (que incidem em todas 

as etapas intermediárias de um produto ou serviço). Sobre a Zona Franca de Manaus, o 

secretário disse que conversa com o governo amazonense para encontrar uma proposta 

para o polo industrial. “Abrimos espaço de diálogo com o governo do Amazonas para 

encontrar uma proposta para a Zona Franca que garanta a preservação do emprego e da 

renda que são gerados”, afirmou. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Estados do Sudeste e Sul querem renegociar dívida com a União no âmbito da reforma 

tributária 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 21h01min 

 

Os governadores do Sudeste e do Sul defenderam na terça-feira (7) que o governo 

federal renegocie, junto com a reforma tributária, a dívida dos sete Estados. A proposta faz 

parte de carta entregue pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), ao ministro 

da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Mais cedo, prefeitos também haviam defendido, em 

reunião com o ministro, que os municípios não perdessem arrecadação com a reforma. Após 

a reunião com o ministro, na sede da pasta, o governador do Rio de Janeiro destacou que os 

sete Estados do Sul e Sudeste são responsáveis, por exemplo, por 80% do Produto Interno 

Bruto (PIB) do país. “Mas compõem 93% da dívida [de Estados com a União]”, disse Castro 

a jornalistas. Ele afirmou que as mudanças tributárias “têm amplo apoio” dos governadores, 

principalmente no caso da cobrança de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) no lugar de 

destino. Horas antes, também depois de reunião com Haddad, o presidente da Frente 

Nacional de Prefeitos (FNP), Edvaldo Nogueira, afirmou que “há consenso” entre os 

municípios de que as mudanças tributárias são necessárias. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Retorno ao índice 

 

Grupo de trabalho da reforma tributária aprova debates regionais em todos os estados 

Poder Legislativo | 07/03/2023 – 17h20min 

 

O grupo de trabalho da reforma tributária (PEC 45/19) aprovou na terça-feira (7) 15 

requerimentos que incluem vários convidados nas audiências públicas programadas para os 

próximos dias e abrem espaço para a realização de seis debates regionais no Amazonas, 

Goiás, Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Roraima. Na prática, porém, o deputado Reginaldo 

Lopes (PT-MG), coordenador do grupo, ampliou um dos requerimentos para que fiquem pré-

aprovadas audiências em todo os estados conforme o interesse dos deputados. O deputado 

Saullo Vianna (UNIÃO-AM) disse que o debate em Manaus pode mudar a visão que alguns 

têm sobre a Zona Franca: “Infelizmente, muitas pessoas acham que o que tem na Zona 

Franca de Manaus é uma maracutaia. Onde os produtos vão para lá apenas para serem 

embalados e distribuídos; para que se use da isenção fiscal, do incentivo fiscal; quando isso 

na verdade é uma grande mentira”. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Questão fiscal derruba avaliação de clima econômico no Brasil no começo do ano diz 

FGV Ibre 

Mercado | 08/03/2023 – 13h28min 

 

Dúvidas em relação à questão fiscal brasileira levaram à piora no Índice de Clima 

Econômico (ICE) do Brasil, na passagem do quarto trimestre de 2022 para o primeiro 

trimestre de 2023, que caiu de 84,5 pontos para 73,5 pontos, informou na quarta-feira (08) a 

Fundação Getulio Vargas (FGV). “Foi uma queda grande”, admitiu Lia Valls, economista da 

fundação responsável pelo indicador, que faz parte da Sondagem da América Latina, 

pesquisa veiculada na quarta-feira (8) pela FGV. Ela pontuou que o ICE brasileiro foi na 

contramão do clima econômico latino-americano, mensurado pela mesma sondagem e que 

subiu de 66,5 pontos para 73,4 pontos, no mesmo período. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Presidente do Inep anuncia cancelamento do Enem Digital 

Poder Executivo | 08/03/2023 – 13h38min 

 

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), Manuel Palácios, anunciou na quarta (8) que a autarquia vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC) deixará de realizar a edição digital do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem). Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Palácios justificou o 

cancelamento da prova a distância alegando que poucos estudantes optaram por realizá-la 

desde sua criação, em 2020. Segundo o presidente do Inep, considerando a baixa adesão, o 

custo da versão digital de uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil 

não se justifica. A Agência Brasil entrou em contato com as assessorias do Inep e do MEC, 

que confirmaram as informações divulgadas pelo jornal. De acordo com a reportagem, em 

2022, só o Enem Digital custou R$ 25,3 milhões aos cofres públicos. Isso significa dizer que 

o valor por estudante foi de cerca de R$ 860, enquanto na edição impressa este custo foi de 

aproximadamente R$ 160. “Resolvemos cancelar a edição digital e não há planos para que 

ela volte a ocorrer”, disse Palácios ao Estadão. As provas físicas do Enem deste ano estão 

previstas para serem aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Inicialmente, as inscrições 
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para o exame regular deverão ser feitas entre 8 e 19 de maio. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em reunião com Lula, CNTE pede revogação do novo ensino médio 

Mercado | 07/03/2023 – 21h15min 

 

A revogação do novo ensino médio foi discutida na terça-feira (7) em reunião do 

presidente Lula com entidades de trabalhadores da educação, no Palácio do Planalto. O 

pleito foi apresentado ao presidente pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE) e pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São 

Paulo (Apeoesp). O novo ensino médio foi aprovado por lei em 2017, durante o governo do 

ex-presidente Michel Temer, com o objetivo de tornar a etapa mais atrativa e ampliar a 

educação em tempo integral, mas a implementação enfrenta desafios estruturais, resistência 

e até desconhecimento por parte da população. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Envio automatizado amplia eficiência do sistema judicial e atinge 61,11% dos recursos 

recebidos pelo STF 

Poder Judiciário | 07/03/2023 – 19h45min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou, no final do ano judiciário de 2022, a 

marca de envio de recursos à Corte sem intervenção humana por 20% dos tribunais do país. 

Eles chegam ao STF por meio do compartilhamento automático de dados e peças dos 

processos diretamente de cada sistema local. Em 2022, 61,11% dos recursos são recebidos 

dessa forma de todo o país. Além de celeridade processual, essa automação contribui para 

potencializar os recursos humanos empregados na remessa dos processos. Os tribunais 

usam a ferramenta de sistemas de processamento eletrônico integrados via Modelo Nacional 

de Interoperabilidade (MNI). A adesão a esse modelo também dá maior agilidade ao envio 

das informações processuais, em razão da eliminação de atividades humanas e do trânsito 

de autos físicos entre os órgãos. O uso inteligente da tecnologia, na prática, permite maior 

eficiência do sistema de justiça, com menores prazos. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Comissões do Senado têm R$ 7,1 bilhões em emendas 

Poder Legislativo | 08/03/2023 – 13h36min 

 

O Senado começa a definir na quarta-feira (8) os presidentes das comissões 

temáticas. Na Câmara, ainda não há acordo. A expansão do valor reservado para as 

emendas de comissão do Congresso ao Orçamento ajuda a explicar o interesse em 

comandar colegiados. Somando as duas Casas, e as comissões mistas, o dinheiro saltou de 

R$ 329,4 milhões em 2022 para R$ 7,6 bilhões em 2023, um crescimento de 2.200%. Com 

R$ 6,5 bilhões em emendas para indicar, a CDR (Comissão de Desenvolvimento Regional e 

Turismo) do Senado se isola no ranking como a que tem mais verba. Controla 86,8% do 

valor total dos recursos de RP (resultado primário) 8, rubrica que representa as emendas de 

comissão no Orçamento. Como relator-geral do Orçamento de 2023, o senador Marcelo 

Castro (MDB-PI) escolheu reservar a grande maioria dos recursos de emendas de comissão 

à CDR. Encorpar essa rubrica do Orçamento fez parte de um movimento de reação à 

decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que declarou as agora extintas emendas de 

relator inconstitucionais. As emendas individuais foram ainda mais turbinadas. Fonte: Poder 360 
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Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Novo arcabouço fiscal vai 'olhar para os dois lados, da receita e despesa', diz Tebet 

Poder Executivo | 08/03/2023 – 12h28min 

 

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou na quarta-feira que a nova 

âncora fiscal do país será "justa" e baseada no equilíbrio entre receita e despesa pública. Ela 

também ressaltou que apresentação do novo arcabouço ocorrerá em março, após a equipe 

econômica submetê-la ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. — Está saindo um arcabouço 

justo e que vai olhar pelos dois lados. Da receita e da despesa. Como responsabilidade 

social e também sabendo que não há social sem fiscal. Está em boas mãos e o ministro da 

Fazenda está fazendo um excelente trabalho neste quesito — avaliou Tebet no Palácio do 

Planalto, em cerimônia alusiva ao Dia Internacional das Mulheres. Na última segunda-feira 

(6), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia confirmado que o desenho do modelo 

fiscal estava pronto, e será debatido com as outras pastas. Tebet e Haddad têm encontro na 

quinta (9): — Vem em março (a proposta). Mas para essa pauta, quem tem a titularidade e 

poder de falar sobre ela é o ministro da Fazenda, ainda esta semana nós teremos uma nova 

reunião, eu o ministro da Fazenda, para que possamos ver como está a fase final e a SOF 

(Secretaria de Orçamento e Finanças) possa fazer todos os cálculos necessários, para a 

partir daí o ministro da Fazenda apresentar (a proposta) ao presidente Lula, que sempre tem 

a palavras final — afirmou a ministra. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

MDB descarta apoio automático a Lula e diz que fará críticas quando necessário 

Poder Legislativo | 08/03/2023 – 13h38min 

 

Na quarta-feira (8), a executiva nacional do MDB realizou a sua primeira reunião de 

2023 e aprovou um documento com os compromissos do partido para esta legislatura (2023-

2027). No texto, o partido diz que dará suporte às medidas encaminhadas pelo governo Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT), mas rejeita o alinhamento automático ao dizer jamais deixará "de 

fazer as críticas quando necessário". Três ministros da sigla compõem o governo 

atualmente: Simone Tebet (Planejamento), Jader Filho (Cidades) e Renan Filho 

(Transportes). No texto, o partido reafirma a meta de ter no mínimo 30% de mulheres na 

composição dos diretórios nacional, estaduais e municipais, conforme mudança recente no 

estatuto do MDB. Entre as prioridades, o MDB cita o combate à fome e à miséria e a 

melhoria dos serviços de saúde e educação. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Câmara ainda vive impasse sobre presidência de 8 das 30 comissões 

Poder Legislativo | 08/03/2023 – 12h25min 

 

A negociação para dividir o comando das comissões da Câmara dos Deputados se 

arrasta há cinco semanas, mas ainda há disputas pelo comando de 8 dos 30 colegiados 

responsáveis por darem pareceres aos projetos de lei e acompanhar as atividades do 

Executivo. Entre as principais disputas está a Comissão de Meio Ambiente, desejada por 

MDB, PT e PP, a de Cultura, cobiçada por PV e Podemos, e a de Minas e Energia, 

disputada por PSD e União Brasil. PP e Republicanos querem comandar a Comissão de 

Defesa do Consumidor. Por outro lado, os partidos já chegaram a acordo sobre a Comissão 

de Constituição e Justiça (CCJ), mais importante da Câmara, que deve ser presidida pelo 

deputado Rui Falcão (PT-SP). A segunda mais relevante, a de Finanças e Tributação, será 

comandada pelo União Brasil. Fonte: Valor Econômico 
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Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo quer condicionar pagamento de emendas a apoio no Congresso 

Poder Executivo | 08/03/2023 – 05h01min 

 

Governistas afirmam que o Palácio do Planalto planeja usar a liberação de emendas 

que serão destinadas aos parlamentares em primeiro mandato, que não são impositivas, 

como ferramenta para obter apoio no Congresso. Há 218 parlamentares nessa situação na 

Câmara. O líder do governo na Casa, José Guimarães (PT-CE), disse a políticos da base 

que, embora haja autorização para que as emendas sejam empenhadas igualmente por 

todos, o pagamento para os que votarem com o governo será priorizado. Portaria baixada 

pelo ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) na última sexta (3) deu regras para 

que as emendas de deputados reeleitos também passem pelo crivo do Planalto antes de 

seguir para os ministérios setoriais. No governo Jair Bolsonaro, o trâmite era diferente. O 

pagamento das emendas extras - ou seja, as não impositivas - era tratado por líderes 

partidários com Arthur Lira (PP-AL) e seguia direto para a execução dos ministérios. Agora, 

deverão passar pelo portão de Padilha e, no caso da Câmara, também por José Guimarães. 

Isso inclui as emendas de bancada estadual e as de comissão. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

Dia Internacional das Mulheres: AGU atualiza modelo de licitação para incluir 

exigência de contratação de vítimas de violência doméstica 

Poder Executivo | 08/03/2023 – 12h22min 

 

A Advocacia-Geral da União (AGU) irá disponibilizar na quarta-feira (08/03), Dia 

Internacional das Mulheres, um novo modelo de contrato de serviços com mão de obra já 

com a previsão de que a administração pública exija da empresa contratada que no mínimo 

8% das vagas de funcionários sejam preenchidas por mulheres vítimas de violência 

doméstica. A exigência do percentual mínimo está prevista em decreto assinado na quarta-

feira pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e faz parte de um conjunto de 

medidas anunciadas pelo governo federal para promover a inclusão e a proteção das 

mulheres. Para agilizar a implementação da medida, a Secretaria de Gestão do Ministério da 

Gestão e Inovação e a AGU, por meio da Câmara de Modelos de Licitações e Contratos da 

Consultoria-Geral da União e o Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos 

Jurídicos (Decor), se encarregaram de disponibilizar na mesma data um modelo atualizado 

que poderá ser utilizado não só pelos gestores públicos federais, mas por estados e 

municípios. Fonte: ASCOM AGU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

“Vai doer no bolso”, diz Tebet sobre discriminação salarial 

Poder Executivo | 08/03/2023 – 08h51min 

 

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a diferença no salário entre 

homens e mulheres no Brasil é maior do que na média dos países desenvolvidos e 

emergentes. Segundo ela, parte disso é porque a penalidade para quem descumpre a lei 

que determina a igualdade salarial é irrisória, estimulando a prática. Em entrevista ao jornal 

O Estado de S. Paulo, publicada na 4ª feira (8), Tebet falou que o projeto elaborado pelo 

governo federal fará com que o empresário sinta no bolso caso decida descumprir a 

legislação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou na 4ª feira (8) um pacote 

de medidas para as mulheres. A principal ação é o projeto de lei, que será analisado pelo 

Congresso Nacional, para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres que 
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exercem a mesma função. A expectativa é que a proposta tenha mecanismos para que as 

empresas sejam mais transparentes em relação à remuneração, ampliem a fiscalização e o 

combate à discriminação salarial. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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