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DESTAQUES 

 

Governo quer usar PL das Fake News para acelerar regulamentação das redes sociais 

Poder Executivo | 23/02/2023 

 

O Governo quer trabalhar em duas frentes para endereçar a regulamentação das 

redes sociais no país. A primeira consiste em sugerir alterações no chamado Projeto de Lei 
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das Fake News, o PL 2630, que está na Câmara, e trabalhar para que o projeto avance o 

quanto antes – seria a solução mais urgente para frear a disseminação de conteúdos falsos. 

A segunda ideia, de médio prazo, é elaborar um projeto nos moldes da lei criada 

recentemente pela União Europeia, que cria regras e punições rígidas para grandes 

plataformas. “Essa parte mais emergencial deve ser dialogada nas próximas semanas no 

Congresso porque o Congresso já tem um PL 2630 e tem insistido nessa disposição. E há 

uma vontade do presidente Arthur Lira (PP-AL) e do relator Orlando Silva (PCdoB-SP) de 

colocar esse projeto em votação, então nossa ideia é colocar esforços nas questões 

emergenciais”, afirmou na quarta-feira (22) João Brant, secretário de Políticas Digitais do 

governo, em entrevista exclusiva à CNN. Brant participa de um evento em Paris, promovido 

pela Unesco, braço de educação da ONU, sobre os rumos da era digital e a desinformação. 

Ele afirmou que as propostas de alteração ao PL das fake news já foram enviadas pelo 

Ministério da Justiça. “Seria um PL 2630 com propostas de alteração do governo, mais 

propostas do Ministério da Justiça para fazer com que as plataformas sejam responsáveis 

por se responsabilizar para que não haja difusão de conteúdos criminosos”. Fonte: ABAP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Barroso defende mudar Marco Civil para enquadrar big techs por conteúdo ilegal 

Poder Judiciário | 23/02/2023 – 13h53min 

 

Em fala em conferência da Unesco, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF 

(Supremo Tribunal Federal), defendeu a flexibilização do Marco Civil da Internet para casos 

de incitação a crimes, terrorismo e pornografia infantil. O Marco Civil, de 2014, é a principal 

lei que regula a internet no Brasil e determina que as plataformas só podem ser 

responsabilizadas civilmente por conteúdos de terceiros se não cumprirem ordens judiciais 

de remoção. Para Barroso, as empresas deveriam ter o dever de agir mesmo antes de 

ordem judicial em casos de postagens ilegais, inclusive conteúdo que viole a lei do Estado 

democrático de Direito, que proíbe pedidos de abolição do Estado de Direito, estímulo à 

violência para deposição do governo ou incitação de animosidade entre as Forças Armadas 

e os Poderes. "No caso de comportamento criminoso claro, como pornografia infantil, 

terrorismo e incitação a crimes, as plataformas deveriam ter o dever de cuidado de usar 

todos os meios possíveis para identificar e remover esse tipo de conteúdo, 

independentemente de provocação (judicial)", disse Barroso em plenário da conferência 

"internet for Trust", que debate diretrizes globais para regulação da internet. Fonte: Folha de S. 

Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Composição das comissões do Senado começa a ser definida na próxima semana 

Poder Legislativo | 23/02/2023 – 12h57min 

 

Com a Mesa do Senado já definida, é preciso escolher agora composição, presidência e 

vice-presidência das comissões da Casa. Pelo Regimento do Senado, a participação em 

comissões deve ser proporcional ao número de senadores do partido ou do bloco. As 

definições começam a partir da próxima semana. Fonte: Agência Senado 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel abre tomada de subsídios para revisão do plano tático 

Poder Executivo | 23/02/2023 

 

A Anatel abriu, na quinta-feira, 23, a tomada de subsídios com o objetivo de obter 

insumos e percepções do setor para o apoio à implementação do plano tático do biênio de 

2023-2024 da Anatel, desenvolvido a partir de iniciativas estratégicas prioritárias do plano 
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estratégico 2023-2027. As contribuições dos interessados podem ser encaminhadas por 

meio do sistema Participa Anatel até 13 de março. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

STJ: empresas terão resposta sobre exclusão do ICMS das bases de cálculo do IRPJ e 

da CSLL 

Poder Judiciário | 23/02/2023 – 14h53min 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) retoma, em março, um julgamento de impacto 

para o caixa das empresas que recolhem Imposto de Renda (IRPJ) e CSLL pelo regime do 

lucro presumido. Os ministros da 1ª Seção vão dizer se essas companhias podem excluir o 

ICMS da base de cálculo desses dois tributos federais. Trata-se de uma "tese filhote" da 

exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins - a chamada "tese do século", 

discussão bilionária definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no ano de 2017. Se os 

ministros do STJ seguirem a mesma linha adotada pelo STF, permitindo a exclusão do 

ICMS, as alíquotas de IRPJ e CSLL serão aplicadas sobre uma base menor e, 

consequentemente, as empresas pagarão menos tributos. Poderão, além disso, recuperar 

valores que foram pagos de forma indevida à União nos últimos cinco anos. O julgamento 

está previsto para ocorrer no dia 8 de março em caráter repetitivo. Significa que a decisão 

que for proferida pelos ministros da 1ª Seção deverá ser replicada a todos os processos que 

estão na primeira e segunda instância e também nas turmas de direito público do STJ. Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Programa de aceleração vai estimular o desenvolvimento de startups financeiras em 

três regiões do país 

Mercado | 23/02/2023 

 

O Sebrae está com inscrições abertas para o Programa de Aceleração Fintech MPE 

by Delta Fintech Lab – Edição Norte, Nordeste e Centro-Oeste 2023. A iniciativa tem como 

objetivo fomentar e desenvolver startups dessas regiões que ofereçam soluções financeiras 

para Micro e Pequenas Empresas. O Sebrae vai capacitar empreendedores de base 

tecnológica, em estágio inicial de negócio (ideação, validação e/ou operação). As inscrições 

prosseguem até o dia 5 de março. Para acessar o edital e saber mais clique aqui. Podem 

participar pessoas físicas ou jurídicas situadas nas três regiões contempladas no programa, 

que tenham ideias inovadoras que possam ser transformadas em negócios ou que fundaram 

uma startup e desejem impulsionar a empresa. O Programa de Aceleração combina 

mentorias, contatos estratégicos de mercado e o que há de melhor da educação 

empreendedora para impulsionar a inovação e o empreendedorismo de Fintechs. Fonte: Anprotec 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Incubadora da Unicamp abre edital de 2023 para seleção de startups e 

empreendedores 

Mercado | 23/02/2023 

 

A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp (Incamp) acaba de 

lançar seu edital de 2023 para receber propostas de empreendedores e startups de todo 

país que desejam se capacitar nos seus programas de pré-incubação e incubação. A 

definição para qual programa cada projeto se encaixa é feita pela banca avaliadora, segundo 

a maturidade de cada proposta e equipe ou empreendedor. Além de definir suas propostas 

de serviço, produto ou processo inovador que precise de capacitação e apoio da Incubadora, 

os candidatos devem definir também se desejam ou não estar presencialmente instalados 

em um laboratório, escritório ou posição de co-working dentro dos espaços disponíveis nos 
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prédios do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, localizado no campus de Campinas. 

O edital está aberto a todas startups e pessoas interessadas em empreender em projetos de 

base tecnológica de todas as áreas do conhecimento, sem necessidade de ter tido vínculo 

com a Unicamp. Fonte: Anprotec 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Estados Unidos planejam criar centros de fabricação de semicondutores com fundos 

da lei de chips 

Mercado | 23/02/2023 – 10h29min 

 

Os Estados Unidos direcionarão fundos da lei de chips de US$ 53 bilhões para criar 

pelo menos dois centros de fabricação de semicondutores até 2030, de acordo com a 

secretária de Comércio Gina Raimondo, marcando os estágios iniciais de um plano para 

trazer mais fabricação de chips de volta para o país. O objetivo é criar ecossistemas que 

reunissem plantas de fabricação, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, instalações de 

embalagem final para montagem de chips e os fornecedores necessários para dar suporte a 

cada fase da operação, disse Raimondo. “Quando terminarmos de implementar isso até 

2030, os Estados Unidos projetarão e produzirão os chips semicondutores mais avançados 

do mundo”, disse ela quarta-feira (22) a repórteres. Na próxima semana, o Departamento de 

Comércio deve divulgar mais detalhes sobre como as empresas podem solicitar fundos. 

Raimondo não disse onde os centros estariam localizados, mas Arizona, Ohio e Texas 

provavelmente estão na disputa com base em planos de investimento de empresas que 

agora produzem chips de ponta: Intel, Samsung Electronics e Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Company (TSMC). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Japão pressionará por criação de regras de transferência digital no G7, diz ministro 

Mercado | 23/02/2023 – 02h38min 

 

Quando os ministros do grupo das sete principais economias (G7) se reunirem no 

Japão nesta primavera para discutir a economia digital, espera-se que eles concordem em 

formar uma organização para elaborar um livro de regras comum para transferências de 

dados transfronteiriças, disse Taro Kono, ministro japonês de Assuntos Digitais, em 

entrevista ao “Nikkei Asia”. esta entrevista, Kono discute os desafios de conceber uma 

estrutura para incentivar o fluxo seguro e livre de dados em um mundo governado por uma 

confusão de regras com rigores variados. Ele indicou que o Japão assumirá a liderança na 

formação do grupo, talvez fornecendo o dinheiro para tirar o projeto do papel. A entrevista 

completa está disponível no link. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Stress fará metade dos líderes de cibersegurança mudar de emprego até 2025 

Mercado | 23/02/2023 

 

Até 2025, quase metade dos líderes de segurança cibernética mudará de emprego, 

25% para funções diferentes inteiramente devido ao estresse relacionado ao trabalho, de 

acordo com o Gartner. “Os profissionais de segurança cibernética estão enfrentando níveis 

insustentáveis de estresse”, disse Deepti Gopal, analista diretor do Gartner. “Os CISOs estão 

na defesa, com os únicos resultados possíveis de não serem hackeados ou serem 

hackeados. O impacto psicológico disso afeta diretamente a qualidade da decisão e o 

desempenho dos líderes de cibersegurança e suas equipes.” Dada essa dinâmica, bem 

como as enormes oportunidades de mercado para profissionais de segurança cibernética, a 
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rotatividade de talentos representa uma ameaça significativa para as equipes de segurança. 
Fonte: Convergência Digital 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Finep, ABDI e Nestlé vão destinar R$ 2,4 milhões para competição tecnológica 

Mercado | 23/02/2023 

 

A Finep acaba de selecionar, em edital de Subvenção Econômica à Inovação, um 

total de cinco empresas brasileiras que irão participar do Desafio Finep + ABDI, o primeiro a 

ser organizado dentro de um Programa da Financiadora com a Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI), que prevê, ainda, a participação de uma empresa 

parceira. Para esta primeira edição, a Nestlé foi a escolhida para ajudar na definição do tema 

e no desenvolvimento das soluções tecnológicas. Ao todo, esta edição do Programa irá 

disponibilizar R$ 2,4 milhões, dos quais R$ 1,5 milhão da Finep, R$ 600 mil da ABDI e R$ 

300 mil da Nestlé. O tema da vez envolve a Segurança no Trabalho Industrial. Cada um dos 

cinco selecionados receberá R$ 300 mil da Finep e terá prazo de seis meses, a partir da 

assinatura do contrato, para o desenvolvimento da tecnologia, que deverá contemplar 

soluções nas áreas de Inteligência Artificial, Machine Learning e Processamento de Imagem. 

Além de fornecer dados reais e atuar como consultora, a Nestlé colocará sua estrutura 

industrial à disposição das empresas para o desenvolvimento do produto. Fonte: ABDI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Teles e ISPs: mutirão para recuperar acesso à Internet no litoral de São Paulo 

Mercado | 23/02/2023 

 

Um mutirão está formado para tentar recuperar a comunicação nas cidades mais 

atingidas pela chuva no litoral Norte de São Paulo. Cálculos feitos pelas entidades setoriais - 

Abrint, TelComp e Conexis- dão conta que ao menos 25 provedores, dos mais variados 

portes, atendem a região. Destes, 12 foram contatados pela ABRINT - os demais estão 

incomunicáveis (5 são associados ABRINT, e 7 não são associados). Seis provedores não 

estão operando, e os demais operam com pelo menos parte de sua capacidade. São 

Sebastião foi a localidade mais atingida, e mais de 2 mil usuários de provedores de internet 

regionais (ISPs) estão sem acesso. Este número pode ser maior, já que a contagem é 

parcial (as entidades ainda estão mensurando os estragos). O maior problema para a 

recuperação das redes está na falta de acesso aos locais. Muitos locais estão sem acesso 

por via terrestre, o que inviabiliza o transporte dos equipamentos necessários para o reparo 

das redes atingidas. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

No Brasil, 7,75% possuem criptoativos 

Mercado | 23/02/2023 

 

O Brasil tem o 5º maior nível de propriedade de criptomoedas do mundo, com 7,75% 

de sua população possuindo criptoativos. É o que mostra uma nova pesquisa da empresa de 

automação financeira Tipalti, que avalia os países com o maior nível de propriedade de 

criptomoedas, bem como suas ferramentas digitais e adoções de moeda digital para revelar 

as melhores perspectivas de economia digital. Apesar das proibições generalizadas de 

serviços e transações criptográficas no país, a China parece ter a maior proporção de sua 

população possuindo criptomoedas em 16,23%. Isso é seguido pelos Estados Unidos, onde 

13,38% das pessoas possuem cripto, e Cingapura, onde esse número fica em 11,05%. Fonte: 

Abranet 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

CNC apoia Reforma Tributária mas aponta possível aumento de até 188% nos 

impostos sobre serviços 

Mercado | 23/02/2023 – 14h31min 

 

Propostas em tramitação no Congresso Nacional para a Reforma Tributária sugerem 

alíquotas de impostos unificados que variam de 12% a 25% em substituição àquelas já em 

vigor. Um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) sobre 30 segmentos do setor de serviços aponta que o aumento médio da carga 

tributária chegaria a 84% e, em alguns casos, ultrapassaria 188%, como no subsetor de 

seleção, agenciamento e locação de mão de obra. O segundo que deve ter maior impacto é 

o de serviços para edifícios e atividades paisagísticas, responsável, por exemplo, pela 

terceirização de trabalhadores de limpeza, com um aumento de 172,8%. O serviço de 

segurança, vigilância e transporte de valores teria ampliação da carga tributária de 163%; já 

a compra, venda e aluguel de imóveis próprios teria aumento de 143%. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

INSS trava compartilhamento de dados para revisão de cadastro do Bolsa Família 

Poder Executivo | 22/02/2023 – 23h15min 

 

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 

trava uma batalha contra o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) na tentativa de obter o 

compartilhamento de informações sobre o pagamento de aposentadorias, pensões e outros 

benefícios. A medida é necessária para otimizar a atualização dos registros do Cadastro 

Único, base de programas como o Bolsa Família, como voltará a se chamar o programa de 

transferência de renda. O acesso a dados mantidos pelo próprio governo no Cnis (Cadastro 

Nacional de Informações Sociais) permitiria identificar com precisão as famílias elegíveis às 

políticas, evitando pagamentos indevidos. O INSS, porém, resiste em partilhar os dados de 

forma sistematizada sob o argumento de que são sigilosos, segundo relatos e documentos 

colhidos pela Folha. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Debate sobre a nova regra fiscal está maduro, diz Galípolo 

Poder Executivo | 23/02/2023 – 13h19min 

 

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou que o 

debate sobre o novo arcabouço fiscal está maduro e terá um componente que oferecerá 

previsibilidade para a evolução das despesas do governo, além de uma regra de controle de 

gastos. Em meio às críticas do governo ao presidente do Banco Central, Roberto Campos 

Neto, Galípolo disse conversar com ele “quase diariamente” e ter a missão de fazê-lo “ser 

criticado por grupos bolsonaristas por estar excessivamente próximo à equipe econômica do 

PT”. Os principais trechos da entrevista estão disponíveis no link. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil tem abertura de 357.937 empresas em janeiro, alta de 3,9% 

Poder Executivo | 23/02/2023 – 12h37min 

 

O Brasil registrou a abertura de 357.937 empresas em janeiro, informou o Ministério 
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do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O número representa alta de 

3,9% em relação a janeiro de 2022 e não leva em conta o fechamento de empresas, 

portanto, não representa o saldo líquido. “Das 27 unidades da federação, 21 registram alta 

na abertura de empresas em janeiro deste ano na comparação com janeiro do ano passado”, 

informa a pasta. As exceções ficaram para Distrito Federal, Acre, Pará, Alagoas, Bahia e 

Sergipe. São Paulo foi o Estado com o maior número de empresas abertas (100.373, alta de 

1,8%), seguido por Minas Gerais (39.923, alta de 6,2%) e Rio de Janeiro (31.891, alta de 

3.7%). “As atividades econômicas mais exploradas pelas empresas abertas em janeiro de 

2023 foram nas áreas de promoção de vendas (17.708); comércio varejista de artigos do 

vestuário e acessórios (15.964); preparação de documentos e serviços especializados de 

apoio administrativo não especificados anteriormente (13.760); cabeleireiros, manicure e 

pedicure (13.720) e obras de alvenaria (10.672)”, disse também a pasta. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Arrecadação federal soma R$ 251,745 bi em janeiro e é maior da história para o mês 

Poder Executivo | 23/02/2023 – 10h42min 

 

A arrecadação federal de impostos alcançou R$ 251,745 bilhões em janeiro e 

registrou alta real de 1,14%, sempre na comparação com o mesmo período do ano anterior. 

Os dados foram divulgados na quinta-feira (23) pela Receita Federal do Brasil (RFB). Nos 

números atualizados pela inflação, o resultado de janeiro foi o melhor para o mês em toda a 

série histórica, com início em 1995. Sem correção inflacionária, a arrecadação mostrou alta 

de 6,98% janeiro. Considerando somente as receitas administradas pela RFB, houve alta 

real de 2,16% no mês passado, somando R$ 234,932 bilhões. A alta nominal foi de 8,05%. 

Já a receita própria de outros órgãos federais (onde estão os dados de royalties de petróleo, 

por exemplo) foi de R$ 16,813 bilhões no mês passado, queda real de 11,20%. Em termos 

nominais, essas receitas caíram 6,08%. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo tenta evitar crise de crédito em meio a cenário de juros altos, diz número 2 da 

Fazenda 

Poder Executivo | 23/02/2023 – 07h39min 

 

Número 2 do Ministério da Fazenda, o secretário executivo Gabriel Galípolo afirma 

que a equipe econômica vai atuar para tentar evitar uma crise de crédito no País e dinamizar 

a economia para garantir o crescimento. A possibilidade de uma forte desaceleração do 

mercado de crédito num cenário de juros altos entrou no radar e ameaça o crescimento da 

economia brasileira em 2023. A crise das Lojas Americanas e a sinalização dos bancos de 

colocar um pé no freio na oferta de crédito reforçaram a preocupação dos empresários e dos 

agentes do mercado financeiro. Ao Estadão o secretário acenou que o governo pode lançar 

mão de medidas compensatórias que garantam liquidez às empresas caso seja necessário. 

“O governo e a equipe econômica estão totalmente focados em evitar uma crise de crédito 

no País”, disse. Segundo ele, o ministério tem monitorado diariamente o quadro junto ao 

setor empresarial e financeiro para se antecipar. Galípolo adiantou que dados da 

arrecadação da Receita Federal parciais de fevereiro são muito positivos e mostram 

recuperação da receita previdenciária com reação positiva da atividade. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

'Liberar ensino a distância para faculdade presencial é ruim', diz presidente do 

conselho de educação 

Poder Executivo | 23/02/2023 – 08h 
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Novo presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), o sociólogo Luiz Curi 

afirmou à Folha que é contrário à autorização, atualmente em vigor, para que faculdades 

presenciais preencham até 40% da carga horária com ensino a distância (EAD). Uma nova 

resolução para o uso de tecnologias da informação e comunicação no ensino superior, 

aprovada pelo CNE, foi enviada ao MEC e aguarda homologação do governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT). O documento vai na contramão desse mix de faculdade presencial com 

EAD autorizado em 2019 pelo então ministro bolsonarista Abraham Weintraub. A resolução 

determina que as atividades educacionais híbridas, ou seja, aquelas que mesclam o 

presencial e o remoto, devem acontecer "nas instalações da instituição". Em outras palavras, 

estabelece que estudantes e professores estejam no prédio da faculdade, em salas de aulas 

ou outros espaços, como laboratórios, e que possam utilizar as tecnologias em novas 

práticas pedagógicas, inclusive para se conectar remotamente com outras instituições. A 

resolução defende que essa conexão pode colocar os alunos em contato com ambientes 

externos ao da faculdade para aulas, palestras, seminários e intercâmbios, entre outras 

atividades. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Resiliência é antídoto contra aventura antidemocrática, diz Weber 

Poder Judiciário | 23/02/2023 – 15h35min 

 

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

quinta-feira (23) que a resiliência é “o melhor antídoto contra qualquer aventura 

antidemocrática”. A magistrada comentava sobre a reconstrução do plenário da Corte depois 

dos atos extremistas no 8 de Janeiro, em Brasília. “A história do STF é uma narrativa de 

resiliência”, declarou. “Hoje demonstramos, neste plenário reconstruído, depois do 

vandalismo de 8 de janeiro último, o dia da infâmia, que ataques contra a estrutura física 

dessa Suprema Corte jamais serão capazes de impedir o pleno exercício da jurisdição 

constitucional, nos termos comandados pela Constituição cidadã de 1988”, disse. As 

declarações foram feitas na abertura da sessão plenária do STF. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Quebra de decisão tributária não cria insegurança e assegura isonomia, sustentam 

ministros do STF 

Poder Judiciário | 22/02/2023 – 23h15min 

 

Apesar das críticas de advogados e de empresários sobre o julgamento que quebrou 

decisões definitivas em temas tributários, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) têm 

sustentado que a decisão da corte não criou insegurança jurídica e assegurou isonomia 

entre contribuintes. Em público e nos bastidores, integrantes da corte têm apontado que não 

houve surpresa no entendimento firmado pelo Supremo no último dia 8. Na ocasião, os 

ministros definiram que decisões definitivas (transitadas em julgado) em temas tributários 

perdem efeito a partir do momento em que há julgamento diferente pelo STF. Na prática, 

isso significa que um contribuinte que tenha obtido uma decisão tributária favorável no 

passado, numa causa que posteriormente tenha decisão diferente pelo Supremo, pode ser 

acionado pela Receita Federal sem necessidade de uma ação rescisória. O entendimento foi 

unânime entre os 11 ministros e houve divergências apenas a respeito de quando a 

cobrança dos tributos que não foram recolhidos deveria passar a ser feita: se a partir da 

decisão deste mês — o que criaria um "marco temporal" — ou a partir de julgamentos 

passados, nas ocasiões em que o STF aplicou novo entendimento a respeito de um 

determinado tributo. Fonte: Folha de S. Paulo 
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Leia mais 

Retorno ao índice 

 

STF encerra três ações penais contra o presidente Lula 

Poder Judiciário | 22/02/2023 – 17h43min 

 

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o 

encerramento de três ações penais contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva. Elas tratam da aquisição da sede e de doações ao Instituto Lula e de supostas 

irregularidades na aquisição de caças suecos Saab-Gripen para a Força Aérea Brasileira 

(FAB) no governo Dilma Rousseff. Os processos já estavam suspensos em razão de 

liminares concedidas na Reclamação (RCL) 43007, com base na ilicitude das provas. De 

acordo com o relator, nos três casos houve o fenômeno da contaminação ou da 

contagiosidade das provas. Ele ressaltou que os elementos fornecidos pela Odebrecht ao 

Ministério Público Federal (MPF), no âmbito de acordo de leniência, a partir dos sistemas 

MyWebDay e Drousys, apresentam sérios indícios de inidoneidade, apontados em parecer 

técnico divergente produzido pela defesa e confirmado pela Polícia Federal. Ele lembrou, 

ainda, que a nulidade dessas provas foi reconhecida por decisão por ele proferida e 

ratificada pela Segunda Turma do STF. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Brasil terá problemas com defesa no futuro, diz nº 2 do Exército 

Poder Executivo | 23/02/2023 – 06h 

 

O novo chefe do Estado Maior do Exército, o general Fernando José Sant’ana 

Soares e Silva, disse que o Brasil terá problemas com a defesa nacional em um “futuro 

próximo” caso não faça investimentos no setor. Para ele, o aumento de recursos serve para 

que país não seja coagido por outras nações no futuro. “Acredito que em algum momento 

nós [Brasil] vamos ter algum problema de Defesa. Defesa não é um assunto muito 

importante na sociedade brasileira, porque ninguém ameaça diretamente o Brasil. Mas 

acredito que em um futuro próximo isso vai mudar. Então, nós temos que estar preparados”, 

disse em entrevista ao Poder360. “As Forças Armadas têm que estar preparadas para ser 

um seguro da nação brasileira, um seguro da sociedade brasileira, para que a sociedade 

brasileira não seja coagida por terceiros países”, afirmou. Soares e Silva é o atual chefe do 

CMS (Comando Militar do Sul) e ocupará o 2º cargo mais alto do Exército a partir de abril. 

Assume a vaga de Valério Stumpf, chefe do Estado Maior, que, conforme antecipou o 

Poder360, irá para reserva remunerada por tempo de serviço. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Começo de Lula 3 tem mais medidas que não dependem do Congresso 

Poder Executivo | 22/02/2023 – 20h58min 

 

O começo do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 93 decretos da 

posse, o maior número para o período analisado pelo Poder360 – da data da posse até 21 

de fevereiro – desde 2003. Essas medidas são mudanças de regras que, em sua maioria, 

não dependem de aprovação do Congresso. As propostas do Executivo para alterar leis 

ficaram concentradas em 9 medidas provisórias. Não houve, por enquanto, projeto de lei ou 

de lei complementar partindo do Planalto. Há decretos que dizem respeito ao funcionamento 

interno do governo, como a estrutura de cargos entre os ministérios. Esses são maioria (61 

dos 93). Outros têm impacto direto no cotidiano, como o que dificultou o acesso a armas de 

fogo. O decreto com maior importância política até o momento é o de intervenção na 

segurança pública do Distrito Federal. Esse, porém, precisou de aval do Legislativo. A 
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intervenção veio depois dos ataques do 8 de Janeiro às sedes dos Poderes. Um dos motivos 

para tantos decretos nesse espaço de tempo é que Lula quis fazer um gesto político 

revertendo ou alterando medidas de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), já nos primeiros 

dias de mandato. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Haddad se reunirá com ministro da Economia da França em evento do G20 

Poder Executivo | 22/02/2023 – 21h 

 

Em mais um sinal de proximidade entre os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e 

Emmanuel Macron, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem previsão de encontrar 

seu equivalente francês, Bruno Le Maire, na sexta-feira (24). Deve ser um dos seis 

encontros que o brasileiro terá na Índia, onde participará da reunião dos ministros de 

Economia do G20. Também estão na agenda reuniões bilaterais com os titulares das 

Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, Argentina, Sérgio Massa, África do Sul, Enoch 

Godongwana, Espanha, Nádia Calvino e União Europeia, Paolo Gentilioni. Haddad 

desembarca na quinta-feira (23) em Bangalore, na Índia, para encontros com ministros de 

Finanças e presidentes de Bancos Centrais dos países do G20. A equipe econômica vê o 

evento como uma oportunidade de reposicionar o Brasil no cenário internacional como um 

país que oferece soluções para crises mundiais. Lula e Macron, mantêm uma relação 

próxima. Após os ataques de 8 de janeiro, por exemplo, o francês enviou recado por canais 

diplomáticos se colocando à disposição para falar com o brasileiro e ajudar da maneira que 

fosse necessária. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

Salário mínimo subirá em maio e Senado tem quatro propostas em discussão 

Poder Legislativo | 23/02/2023 – 15h14min 

 

O salário mínimo deve subir para R$ 1.320 a partir de maio. O Senado tem quatro 

propostas de valorização do piso. A mais recente é o PL 1.231/2022, do senador Paulo Paim 

(PT-RS), que prevê reajuste anual da inflação e o dobro da variação do Produto Interno 

Bruto (PIB). Já o senador Irajá (PSD-TO), é autor do PL 2.618/2019 que assegura correção 

pelo INPC e um reajuste de pelo menos 6% ao ano. Há, ainda, o PL 3.137/2019, do senador 

Eduardo Braga (MDB-AM), e o PL 605/2019 — com Humberto Costa (PT-PE) como 

signatário —, que aguardam relator na Comissão de Assuntos Econômicos. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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