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DESTAQUES 

 

PGFN reforça que CSLL é devida desde que foi declarada constitucional 

Poder Executivo | 24/02/2023 – 11h06min 

 

Diante de novos pedidos de informação realizados por veículos de imprensa e de 

notícias que circulam no meio empresarial sobre cobrança retroativa de tributos, a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) divulgou esclarecimentos a respeito do 

julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), relativo à Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL), em relação a contribuintes que não pagavam esse tributo em razão de 

decisão judicial, mesmo após o STF ter decidido que o tributo era devido. Em 2007, no 

julgamento da ADI 15, o Supremo Tribunal Federal decidiu que todos os contribuintes 

deveriam pagar a CSLL. Esse tributo foi declarado constitucional por meio de decisão que 

vincula a Administração Pública e todos os contribuintes. Como qualquer outra conclusão 

alcançada em controle concentrado de constitucionalidade ou na sistemática de repercussão 

geral, entende-se que ela é diretriz inarredável a ser observada pela comunidade jurídica. 

Desde então, a PGFN e a Receita Federal sempre deixaram claro para os contribuintes que 

a CSLL era devida. Além das cobranças efetuadas ao longo dos anos, foi editado um ato 

público e formal, em 2011, o Parecer Público PGFN n.º 492/2011, que tratou do assunto 

inclusive quanto aos contribuintes que possuíam coisas julgadas com entendimento contrário 

àquele definido pelo Supremo. Em resumo, a PGFN entende que é falsa a assertiva de que 

a decisão do Supremo criou tributo retroativo. Os tributos em questão, criados pelo 

Congresso Nacional ou por ele convalidados em lei, sempre foram cobrados pela 

Administração Tributária, inclusive respeitando os prazos quinquenais de decadência e 

prescrição. A decisão do STF simplesmente impede a perpetuação de privilégios 

incompatíveis com a ordem constitucional vigente e com o ambiente ético de concorrência e 

assegura que a União não devolverá tributos que foram pagos corretamente. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

AGU disponibiliza novos modelos para licitações 

Poder Executivo | 24/02/2023 – 10h54min 

 

A Advocacia-Geral da União (AGU) disponibilizou novos modelos de edital de 

pregão, termo de referência e contrato para licitações de serviços com mão de obra em 

regime de dedicação exclusiva. Elaborado pela Consultoria-Geral da União (CGU), órgão da 

AGU, o material está atualizado de acordo com a Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC 

(nº 14.133/2021). Até então, os modelos que já haviam sido disponibilizados no final de 

dezembro de 2022 não abrangiam os serviços com mão de obra em virtude da ausência de 

regulamentação com base na NLLC. Mas a regulamentação ocorreu em 26 de dezembro de 

2022, quando foi editada a Instrução Normativa SEGES/ME nº 98, que autorizou a aplicação 

da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017 aos processos de licitação e de contratação 

direta da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, naquilo que fosse cabível. Em razão disso, a 
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Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos teve que fazer um trabalho prévio de 

avaliação de todas as disposições da IN 05/2017-Seges/MP para avaliar o que seria ou não 

aplicável no novo regime licitatório, para só então elaborar os modelos respectivos. O 

trabalho resultou na atualização do modelo de edital, para contemplar algumas previsões da 

Instrução Normativa referida, bem como em um novo modelo de termo de referência e de 

contrato, que receberam um número maior de disposições por conta da aplicação da IN de 

2017. Fonte: ASCOM AGU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Autoridades nacionais podem requisitar dados diretamente a provedores no exterior, 

decide STF 

Poder Judiciário | 23/02/2023 – 20h10min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional a possibilidade de 

autoridades nacionais solicitarem dados diretamente a provedores de internet estrangeiros 

com sede ou representação no Brasil sem, necessariamente, seguir o procedimento do 

acordo celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos. Em decisão unânime, na sessão da 

quinta-feira (23), o Plenário entendeu que a hipótese está prevista no Marco Civil da Internet. 

Na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 51, a Federação das Associações das 

Empresas de Tecnologia da Informação (Assespro Nacional) pedia a declaração de validade 

do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal (MLAT, na sigla em inglês), 

promulgado pelo Decreto Federal 3.810/2001, usado em investigações criminais e instruções 

penais em curso no Brasil sobre pessoas, bens e haveres situados nos Estados Unidos. O 

acordo bilateral trata da obtenção de conteúdo de comunicação privada sob controle de 

provedores de aplicativos de internet sediados fora do país. O relator do processo, ministro 

Gilmar Mendes, já havia votado pela constitucionalidade das normas previstas no MLAT e 

nos dispositivos dos Códigos Processuais Civil e Penal brasileiros que tratam da cooperação 

jurídica internacional. Porém, para ele, as autoridades brasileiras podem solicitar essas 

informações diretamente às empresas localizadas no exterior, como previsto no artigo 11 do 

Marco Civil da Internet, que também foi julgado constitucional. Eis a íntegra do voto. Fonte: 

ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TCU defende data limite para editais antes da nova Lei de Licitações 

Poder Legislativo | 24/02/2023  

 

A Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) do TCU 

emitiu um primeiro estudo técnico sobre a possibilidade de aproveitamento dos atos 

administrativos em processos de contratações ocorridos sob o regime da Lei 8.666/1993, 

considerando o término da vigência da Lei a partir de 1º/4/2023. A AudContratações analisou 

os Comunicados 10 e 13/2022 da Secretaria de Gestão (Seges) do então Ministério da 

Economia e o Parecer 6/2022 da Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos 

da Advocacia-Geral da União (CNLCA/CGU/AGU).  A área técnica ponderou que a opção 

pelo regime antigo para licitar ou contratar, prevista no at. 191 da Nova Lei de Licitações e 

Contratos (14.133/21), pode ocorrer até 31/3/2023 em qualquer etapa da fase preparatória 

dos certames, sem que isso signifique afronta à jurisprudência do TCU. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel vai liberar ativação de 5G para mais 347 cidades 

Poder Executivo | 23/02/2023 – 22h56min 

 

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) anunciou na quinta-feira (23) que 

ampliará, a partir da segunda-feira (27), as estações de 5G para mais 347 cidades. Leia a 
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lista aqui. Segundo a agência, as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz 

poderão solicitar o licenciamento e ativação de estações 5G nos municípios, onde estão 19,5 

milhões de pessoas –9,1% da população. Das 347 cidades liberadas, 177 têm menos de 

30.000 habitantes; 111 municípios contam com 30.000 a 100 mil moradores; 37 cidades têm 

entre 100 mil e 200 mil habitantes; e 22 delas têm população acima de 200 mil. Ao todo, já 

são 487 municípios liberados para utilização da faixa de 3,5 GHz por estações de 5G. Com 

isso, até o momento, já são 86 milhões de brasileiros com acesso à tecnologia, ou seja, 40% 

da população. Apesar do anúncio da liberação, a Anatel informou que não significa que 

redes de 5G serão instaladas de imediato nos municípios, pois depende do planejamento 

individual de cada prestadora. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Meta anuncia seu modelo de linguagem de inteligência artificial, o LLama 

Mercado | 24/02/2023 – 14h35min 

 

A Meta, dona do Facebook, apresentou um novo "grande" modelo de linguagem 

para inteligência artificial chamado LLaMA. O CEO, Mark Zuckerberg, disse por meio do 

Instagram que grandes modelos de linguagem “se mostraram muito promissores na geração 

de texto, conversas, resumo de material escrito e tarefas mais complicadas, como resolver 

teoremas matemáticos ou prever estruturas de proteínas”. Por enquanto, o LLaMA não está 

em uso nos produtos da Meta, como o Facebook e o Instagram, de acordo com um porta-

voz. A empresa planeja disponibilizar a tecnologia para pesquisadores de IA. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Juízes usam inteligência artificial para identificar processos repetitivos 

Mercado | 24/02/2023 – 13h27min 

 

Em tempos de ChatGPT e das polêmicas produzidas pelos robôs especializados em 

conversação, a maioria dos juízes latinoamericanos rejeita a utilização da inteligência 

artificial para subsidiar as decisões tomadas em processos judiciais, mas uma parcela dos 

magistrados já admite o uso do serviço para identificar processos repetitivos. No Brasil, 

somente 12% dos magistrados acreditam que o uso desses instrumentos seja a ação mais 

importante para a modernização tecnológica do Poder Judiciário. Em El Salvador, o índice 

sobe a 33%, caindo para 4% nos casos de Colômbia e Uruguai. Já o recurso à inteligência 

artificial para a identificação de processos repetitivos tem o apoio de 27% dos magistrados 

brasileiros – primeiro lugar entre países da América Latina. Na sequência aparece o 

Equador, com 26%, e a Argentina, com 25%. Na última posição, El Salvador contabilizou 8% 

de adesão à proposta. Os dados são do Centro de Pesquisas Judiciais da Associação dos 

Magistrados Brasileiros, em parceria com a Federação Latinoamericana de Magistrados e o 

Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas junto a 1.573 juízes de 16 nações. 
Fonte: O Globo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Para Moraes, autorregulação das plataformas digitais esbarra em ‘hipocrisia’ 

Poder Judiciário | 24/02/2023  

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, lançou críticas 

às plataformas digitais na quinta-feira, 23. Durante debate sobre a falta de cumprimento de 

determinações judiciais por parte das empresas, o magistrado compartilhou informações 
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obtidas diretamente com os provedores sobre estratégias contra crimes cibernéticos e 

apontou que elas poderiam atuar de forma mais efetiva, se não fosse a “hipocrisia”. Moraes 

conta que tem se reunido com representantes das plataformas nos últimos meses e 

questionou como funciona o monitoramento dos crimes. Quanto aos conteúdos de pedofilia, 

por exemplo, as empresas detalharam que utilizam inteligência artificial e conseguem 

eliminar 92% das milhares de tentativas de postagens diárias. Outros 8% geram alarme para 

monitoramento manual, feito por uma equipe especializada. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Os 10 maiores compradores de semicondutores reduziram gastos com chips em mais 

de 7%, estima Gartner 

Mercado | 24/02/2023  

 

Os dez principais fabricantes globais de equipamentos originais (OEM), e que 

respondem por 37,2% do mercado total, diminuíram seus gastos com chips em 7,6% em 

2022, de acordo com estimativas do Gartner. Segundo os analistas, a inflação global e as 

pressões da recessão enfraqueceram drasticamente a demanda por PCs e smartphones em 

2022, impactando a produção global os fabricantes OEMs. A maioria dos compradores de 

semicondutores são os grandes fabricantes de PCs e smartphones. "Como resultado, uma 

queda acentuada na demanda dos consumidores por esses dispositivos impediu que os 

principais fabricantes aumentassem a produção e as remessas", diz Masatsune Yamaji, 

Analista Diretor Sênior do Gartner. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Programa gratuito leva 40 startups brasileiras para fazer negócios na Espanha 

Mercado | 24/02/2023  

 

O Startup OutReach Brasil, programa do governo federal que apoia a inserção de 

startups brasileiras nos mais promissores ecossistemas de inovação do mundo, marca o 

início do ciclo Madri-Barcelona com 40 startups na sua primeira etapa: a Missão Virtual. A 

Espanha tem o 16º ecossistema de inovação mais desenvolvido no mundo, de acordo com o 

Global Startup Ecosystem Index da StartupBlink 2022, e Madri e Barcelona estão entre os 10 

maiores hubs de inovação da Europa. Além disso, sua localização e rede de infraestrutura a 

configuram como um ponto estratégico de conexão com a Europa, Oriente Médio e América 

Latina. Fonte: Anprotec 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Imposto sobre Internet compromete relação de teles e big techs na Europa 

Mercado | 23/02/2023  

 

A Comissão Europeia lançou uma consulta pública- que terá doze semanas de 

duração e vai até 19 de maio - para saber quem deve pagar a conta os investimentos em 

infraestrutura de rede para banda larga e 5G. As operadoras - Deutsche Telekom, Orange, 

Telefonica, Telecom Italia - sustentam que as big techs têm obrigação de contribuir já que 

Google, Apple, Meta, Netflix, Microsoft e outras, respondem, segundo elas, por mais da 

metade do tráfego de dados na Internet. O tema promete agitar os bastidores do Mobile 

World Congress 2023, que acontece de 27 de fevereiro a 02 de março, em Barcelona, na 

Espanha, e que terá cobertura do Portal Convergência Digital. As empresas de tecnologia, a 

maior parte dos Estados Unidos, reagiram de forma imediata. Elas denominam essa 

contribuição que estão querendo criar como um "imposto da Internet". Sustentam que ser 

vier a ser cobrada, prejudicará as regras de neutralidade da rede da União Europeia para 

tratar todos os usuários igualmente. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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Retorno ao índice 

 

Mercado de TI deve crescer mais no Brasil do que na América Latina e no mundo em 

2023, diz IDC 

Mercado | 23/02/2023  

 

O mercado de Tecnologia da Informação (TI) deve crescer 7,6% no Brasil neste ano, 

de acordo com projeção divulgada pela IDC na quinta-feira, 23. A estimativa para o País 

supera as taxas previstas para a América Latina (5,7%) e o mundo (5,3%). A projeção de 

crescimento para o mercado brasileiro também é a mais acentuada entre os países 

pesquisados, suplantando as expansões esperadas para Colômbia (7,2%), México (6,2%), 

Chile (5,8%), Equador (5,8%) e Peru (3%) – a perspectiva para a Argentina é negativa (-

0,5%). Além disso, a estimativa de crescimento dos serviços de TI no Brasil foi revisada para 

cima, uma vez que, no início do mês, a consultoria projetava alta de 6,2%. De todo modo, a 

IDC destacou que, em caso de recessão global, o mercado doméstico deve crescer 4,1%, 

taxa ainda maior do que a dos demais países latino-americanos no mesmo cenário. Fonte: Tele 

Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Startups têm até o dia 27 de fevereiro para se inscrever em campeonato de inovação 

da Zurich 

Mercado | 23/02/2023  

 

Startups do mundo todo têm até o dia 27 de fevereiro para se inscreverem na 4ª 

edição do campeonato mundial de inovação da Zurich, o Zurich Innovation Championship 

2023 (ZIC 2023), que já se consolidou como um dos maiores concursos de inovação aberta 

do mercado segurador global. A Seguradora Zurich e a Zurich Santander (joint-venture dos 

dois grupos), que atuam no Brasil, estimulam as startups brasileiras a participarem e se 

inscreverem em uma das 5 temáticas propostas no campeonato: Experiência do cliente 

(Customer Experience); Seguros corporativos (Commercial Insurance); Parcerias de 

distribuição (Distribution Partnerships); Capacitação digital (Digital Enablement) e 

Sustentabilidade (Sustainability). As inscrições para o ZIC 2023 podem ser feitas no link. 
Fonte: TI Inside 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ChatGPT deve impactar o e-commerce 

Mercado | 23/02/2023  

 

Ainda em fase de testes, o ChatGPT está atraindo a atenção da internet. A 

tecnologia, movida por inteligência artificial, funciona como um chatbot autônomo, capaz de 

fornecer respostas rápidas e complexas, semelhantes às de um ser humano, após receber 

uma pergunta. O sucesso da plataforma foi tão rápido que o ChatGPT já acumulava mais de 

1 milhão de contas cadastradas em menos de uma semana de operação, em novembro de 

2022. Para além do entretenimento e da curiosidade que a plataforma tem despertado nos 

usuários, o ChatGPT se destaca como uma tecnologia disruptiva em potencial, que deve 

mudar o mundo dos negócios, especialmente no e-commerce. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Conselho de Usuários de Serviços do MCom está com vagas abertas 

Poder Executivo | 24/02/2023 – 11h48min 

 

Estão abertas as inscrições para tornar-se membro do Conselho de Usuários de 
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Serviços Públicos do Ministério das Comunicações (MCom). Para isso, é necessário 

cadastrar-se como voluntário por meio da Plataforma virtual do Conselho de Usuários de 

Serviços Públicos, da Controladoria Geral da União (CGU). Depois de cadastrados, os 

conselheiros passam a responder a consultas sobre os serviços públicos e podem também 

apresentar propostas de melhorias desses serviços. O funcionamento dos conselhos de 

usuários é totalmente virtual e toda pessoa interessada pode se inscrever para participar na 

avaliação de serviços públicos. O Ouvidor do MCom, Valter de Sousa Matos, explica que a 

plataforma virtual é fundamental para entender as necessidades do serviço público. “A 

participação da população é muito importante, pois nos ajudar a aprimorar os serviços 

oferecidos pelo Governo Federal. Além de fazer a avaliação de serviços, eles podem propor 

soluções para o melhor atendimento às necessidades da população”, destacou Matos. Para 

tornar-se membro do Conselho de Usuários de Serviços Públicos do Ministério das 

Comunicações é necessário cadastrar-se no link. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BC desobriga participação de instituições em compartilhamento de dados 

Poder Executivo | 24/02/2023 – 08h33min 

 

Algumas instituições financeiras ficarão desobrigadas de participar do open finance, 

versão ampliada do open banking, sistema de compartilhamento de dados entre bancos. O 

Banco Central (BC) editou, na quinta-feira (23), duas resoluções que pretendem tornar o 

sistema mais ágil. Até essa decisão do BC, todas as instituições detentoras de conta 

(corrente, pré-paga e poupança) eram obrigadas a participar do open finance. Agora, as 

instituições que oferecem conta, mas não permitem a movimentação por meios eletrônicos 

(como aplicativos e sites) poderão escolher não fazer parte do sistema. Também serão 

desobrigadas de integrar o open banking as instituições que não tenham como clientes 

pessoas físicas, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. 

As resoluções entram em vigor em 1º de abril. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após desgaste, Lula nomeia indicado por central sindical para posto no Trabalho 

Poder Executivo | 23/02/2023 – 22h 

 

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o economista Marcos Perioto para 

o cargo de secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, pasta comandada 

por Luiz Marinho. Perioto foi uma indicação da Força Sindical, que é presidida por Miguel 

Torres e tem o ex-deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como seu membro 

mais conhecido. A secretaria tem como objetivo propor políticas, projetos e programas no 

âmbito nas relações do trabalho. Na função, Perioto deverá ser um interlocutor constante de 

categorias de trabalhadores e empregadores. Para os próximos anos, as centrais sindicais 

têm como prioridade o reforço dos instrumentos de negociação coletiva, a criação de 

mecanismos de financiamento dos sindicatos e o avanço de uma proposta de reforma 

sindical. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

Desenrola está em fase final de elaboração e aguarda decisão de Lula, diz fonte 

Poder Executivo | 24/02/2023 – 12h12min 

 

Prioridade na lista de medidas para reforçar o mercado de crédito, o programa de 

refinanciamento de dívidas Desenrola está em fase final de elaboração, informou fonte do 

governo. A expectativa é que possa ser anunciado em março. A formatação final do 
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programa depende de decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre quais fundos 

garantidores existentes cederão recursos para formar o fundo garantidor do Desenrola. Por 

essa razão, não há definição quanto ao montante que apoiará o programa, nem a potencial 

quantidade de beneficiados. A ideia é que não haja limite de renda para as pessoas que 

queiram renegociar suas dívidas por meio do Desenrola. No entanto, o apoio governamental 

variará conforme a renda do inadimplente: quanto menor, maior será o subsídio a ser dado 

para que possa retornar ao mercado de crédito. A fonte utilizou o programa Minha Casa 

Minha Vida para exemplificar como funcionará o Desenrola. No programa habitacional, 

famílias de renda baixa recebem subsídio de até 95% do valor da prestação. Nas faixas 

acima, o desconto é progressivamente menor. O Desenrola contará com um bureau de 

crédito por meio do qual será possível aos agentes financeiros visualizarem as dívidas das 

pessoas e oferecerem operações de refinanciamento. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

IPCA-15 sobe 0,76% em fevereiro, acima das projeções, puxado por educação 

Poder Executivo | 24/02/2023 – 09h09min 

 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -15 (IPCA-15) subiu 0,76% em 

fevereiro, após alta de 0,55% em janeiro, informou na sexta-feira (24) o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Em fevereiro de 2022, o IPCA-15 tinha subido 0,99%. Entre 

os grupos de despesas, a educação foi a maior variação e o maior impacto no índice do mês 

(alta de 6,41% e impacto de 0,36 ponto percentual). Fevereiro é um mês tradicionalmente 

com pressão dos gastos nesse segmento por causa do início do ano letivo. O dado de 

fevereiro ficou acima da mediana das 32 projeções de analistas de consultorias e instituições 

financeiras consultados pelo Valor Data, que estimavam alta de 0,72% no período. O 

intervalo das estimativas era de alta de 0,49% a 0,85%. O preço dos combustíveis, por sua 

vez, recuou 0,28%, com a gasolina apresentando uma baixa de 0,04%, o etanol de 1,65%, o 

gás veicular de 1,59% e o óleo diesel de 0,59%. Com o resultado de fevereiro, o IPCA-15 

acumula alta de 5,63% em 12 meses. Até janeiro, o acumulado em 12 meses era de 5,87%. 

Em 2022, o IPCA-15 subiu 5,90%, bem abaixo dos 10,42% de 2021. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Mercado precifica BC sem independência à frente, diz XP Asset 

Mercado | 24/02/2023 – 14h42min 

 

Os preços dos ativos sugerem que o mercado precifica um Banco Central que 

perderá a sua independência à frente, diz a XP Asset. O gestor dos fundos multimercados 

macro da casa, Bruno Marques, chama atenção para as apostas dos investidores refletidas 

na curva de juros futuros, mesmo diante de um cenário de inflação persistente e acima das 

metas definidas para os próximos anos. Essa dinâmica, observa Marques, também levou o 

mercado a apostar em uma inclinação — a diferença entre taxas de curto e de longo prazo 

— maior da curva de juros. O diferencial de taxas de três e sete anos do DI foi recentemente 

ao maior nível em 17 meses. “O que o mercado precifica nesse momento não parece 

condizente com a manutenção da independência do BC”, disse Marques. O mercado futuro 

de taxas de juros embute cortes de juros ao longo do ano que podem levar a taxa básica 

Selic para 12,75% em 2023. Ao mesmo tempo, a chamada inflação implícita dos títulos 

públicos, calculada a partir das taxas dos papéis do governo negociados no mercado 

secundário, indica uma alta dos preços na casa dos 7% ao ano. “São cortes relevantes para 

este ano, ao mesmo tempo em que as expectativas de inflação, implícitas nas NTN-Bs, 

subiram entre 0,50 ponto percentual e 0,80 p.p. no último mês”, disse Marques. “O mercado 
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está precificando um erro de política monetária do BC”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bancos não esperam mais queda da Selic no terceiro trimestre 

Mercado | 24/02/2023 – 11h51min 

 

A Pesquisa Febraban de Economia Bancária e Expectativas mostra que as 

instituições não esperam mais uma queda da taxa Selic no terceiro trimestre deste ano. Na 

edição anterior da pesquisa, feita em dezembro, a grande maioria (75%) via o Banco Central 

cortando os juros nas reuniões de agosto ou setembro. Agora, 55,5% esperam que o 

relaxamento monetário comece apenas no quarto trimestre (33,3%) ou depois (22,2%). “O 

levantamento captou um certo pessimismo em relação à política monetária, com novo 

adiamento das expectativas quanto ao início da flexibilização”, diz a pesquisa. Para 55,6% 

dos entrevistados, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do 

Banco Central e a recente elevação das projeções de inflação alteraram de forma relevante 

sua expectativa para o início da flexibilização monetária e a taxa Selic terminal de 2023. 

Atualmente, os juros básicos da economia estão em 13,75% ao ano. A grande maioria dos 

participantes (76,5%) estima que o juro real neutro da economia estaria em 5,0% 

atualmente, patamar superior ao utilizado nas hipóteses adotadas pelo Copom (4,0%) em 

suas estimativas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Febraban eleva projeção de expansão do crédito este ano a 8,3% 

Mercado | 24/02/2023 – 11h41min 

 

As projeções feitas pelos bancos sobre o mercado de crédito apontam ligeira 

melhora para este ano. Agora é esperada alta de 8,3% em 2023, ante 8,2% na edição 

anterior, segundo revela a Pesquisa Febraban de Economia Bancária e Expectativas, que é 

realizada a cada 45 dias, logo após a divulgação da ata da reunião do Comitê de Política 

Monetária (Copom). O aumento ocorre devido à expectativa de maior crescimento do crédito 

direcionado (+8,4% ante +7,7% da pesquisa em dezembro). Dentro do direcionado, o crédito 

para pessoa jurídica (PJ) passou para 7,1%, de 5,8%, enquanto para pessoa física (PF) 

subiu a 9,2%, de 8,6%. No caso do crédito livre, houve queda para expansão de 8,2%, ante 

8,6% antes. Dentro dessa categoria, PF passou a 8,7%, de 10,1%; e PJ a 7,3%, de 8,3%. 

Conforme antecipado na quinta (23) pelo Valor, a Febraban vai constituir um grupo de 

trabalho para analisar as perspectivas de crédito em 2023 e propor medidas que possam 

impedir que haja arrefecimento da atividade econômica. “No caso da carteira direcionada, 

uma explicação possível é a possibilidade de termos uma maior atuação dos bancos 

públicos no novo governo no mercado de crédito”, analisa afirma Rubens Sardenberg, diretor 

de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban. “Outra possibilidade, que não é 

contraditória com a explicação anterior, é que a elevação dos juros no mercado livre e um 

desempenho mais fraco do mercado de capitais podem aumentar a demanda por recursos 

no segmento direcionado de pessoa jurídica”, complementa. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Renda domiciliar per capita nominal no Brasil foi de R$ 1.625 por mês em 2022, diz 

IBGE 

Poder Executivo | 24/02/2023 – 11h21min 

 

A renda domiciliar per capita nominal mensal foi de R$ 1.625 no Brasil em 2022, de 

acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada na 

sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Todo ano, o 

instituto envia as estatísticas da renda domiciliar per capita para o Tribunal de Contas da 
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União (TCU), com o objetivo de cumprir a exigência da Lei Complementar 143/2013. Esses 

dados são usados para rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

(FPE). A renda domiciliar per capita mais alta foi registrada, novamente, no Distrito Federal, 

de R$ 2.913, influenciada pelos salários da burocracia pública federal. A renda mais baixa foi 

apurada no Maranhão, de apenas R$ 814. No Estado de São Paulo, a renda per capita 

nominal foi de R$ 2.148 em 2022, a segunda maior do país. No Estado do Rio, era de R$ 

1.724. Em Minas Gerais, por sua vez, a renda foi de R$ 1.529, conforme os dados do IBGE. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Investimento Direto no País soma US$ 6,877 bi em janeiro, informa BC 

Poder Executivo | 24/02/2023 – 09h54min 

 

O ingresso líquido do Investimento Direto no País (IDP) somou US$ 6,877 bilhões 

em janeiro, segundo o Banco Central (BC). Em janeiro do ano passado, por sua vez, o IDP 

tinha somado US$ 5,105 bilhões. Fazem parte do IDP os recursos destinados à participação 

no capital e os empréstimos diretos concedidos por matrizes de empresas multinacionais as 

suas filiais no país e vice-versa. O retorno de investimento brasileiro no exterior também 

integra essas estatísticas. Nos 12 meses encerrados em janeiro, o IDP somou US$ 92,345 

bilhões, ou 4,78% do Produto Interno Bruto (PIB), contra 4,75% do PIB vistos em 2022 como 

um todo. O montante é mais do que suficiente para cobrir o déficit em conta corrente de 

2,87% do produto nos 12 meses. O BC calcula IDP de US$ 75 bilhões para 2023, conforme 

divulgado no Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil tem déficit em conta corrente de US$ 8,791 bi em janeiro, aponta BC 

Poder Executivo | 24/02/2023 – 09h52min 

 

O Brasil registrou déficit em suas transações correntes de US$ 8,791 bilhões em 

janeiro, conforme divulgado na sexta-feira (24) pelo Banco Central (BC). No mesmo mês de 

2022, o saldo da conta corrente foi negativo em US$ 9,396 bilhões. Já no acumulado de 12 

meses a diferença entre o que o país gastou e o que recebeu nas transações internacionais 

relativas a comércio, rendas e transferências unilaterais alcançou saldo negativo de US$ 

55,355 bilhões, o equivalente a 2,87% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado pela 

autoridade monetária. Em 2022 como um todo, o déficit foi equivalente a 2,94% do PIB. Para 

2023, o BC calcula déficit em conta corrente de US$ 49 bilhões, conforme divulgado pela 

autoridade monetária no último Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Fazenda estuda impor trava a gastos fixos, como salários de servidores, na nova 

âncora fiscal 

Poder Executivo | 24/02/2023 – 04h30min 

 

O governo tem pressa para concluir o novo conjunto de regras para as contas 

públicas não só para dar uma sinalização ao mercado sobre responsabilidade fiscal, como 

para elaborar as bases do Orçamento de 2024. O risco de construir a “prévia” da proposta 

orçamentária com recursos escassos é um dos motivos que levaram o ministro da Fazenda, 

Fernando Haddad, a adiantar a apresentação da nova âncora fiscal, que ele pretende enviar 

ao Congresso em março. O desenho das novas regras para as contas públicas não está 

fechado, mas deve prever uma sinalização para a contenção de gastos públicos e para 

garantir sua previsibilidade. Uma das intenções é estabelecer algum tipo de trava para as 

despesas permanentes, como salários de servidores. A ideia é evitar que um boom de 

arrecadação, por exemplo, seja usado para bancar gastos permanentes. Fonte: O Globo 
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Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Caixa deixa de oferecer empréstimo consignado do Auxílio Brasil de forma definitiva 

Poder Executivo | 23/02/2023 – 20h22min 

 

A Caixa Econômica Federal decidiu encerrar de forma definitiva a oferta de crédito 

consignado para beneficiários do Auxílio Brasil –programa que voltará a se chamar Bolsa 

Família. Novas concessões de empréstimo estavam suspensas desde janeiro enquanto a 

modalidade passava por revisão. "A Caixa informa que os estudos técnicos sobre o 

Consignado Auxílio foram concluídos e que o banco decidiu retirar o produto de seu portfólio. 

A linha de crédito estava suspensa desde o dia 12 de janeiro para revisão", afirmou o banco, 

principal operador do empréstimo, em nota. De acordo com a Caixa, não há alterações para 

os contratos já realizados. "O pagamento das prestações continua sendo realizado de forma 

automática, por meio do desconto no benefício, diretamente pelo Ministério do 

Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome", disse. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério da Fazenda estuda políticas de crédito para empresas 

Poder Executivo | 23/02/2023 – 20h20min 

 

Questionado sobre as dificuldades enfrentadas pelas empresas em suas operações 

de crédito, o Ministério da Fazenda disse, por meio de nota, que acompanha a situação e 

trabalha no desenvolvimento de programas e políticas adequadas para pessoas jurídicas. 

Porém, não deu detalhes sobre quais seriam essas medidas. Na quinta-feira (23), o Valor 

informou, a partir de fontes, que a Fazenda discute com bancos a retomada do Pronampe e 

de linhas de liquidez para bancos. A Fazenda acrescentou que, no momento, a prioridade é 

o anúncio do Desenrola, o programa de refinanciamento de dívidas para pessoas físicas. 

Outra prioridade é o anúncio do novo arcabouço fiscal, cujo desenho vem sendo debatido 

com a academia, os órgãos multilaterais e o mercado, segundo informou a pasta. “Um dos 

componentes que tem emergido dessas discussões é a necessidade de que ele possa ser 

simultaneamente anticíclico e que permita certa previsibilidade sobre a evolução das 

despesas”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Cade investiga conselhos profissionais por condutas prejudiciais ao ensino a 

distância 

Poder Executivo | 24/02/2023 – 12h10min 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), o Conselho Federal de 

Odontologia (CFO) e o Conselho Federal de Farmácia (CFF) estão na mira do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Superintendência-Geral (SG), que lidera as 

investigações na autarquia, abriu três processos administrativos, para investigar possíveis 

condutas anticompetitivas de cada conselho. Ao final da investigação a SG indicará se há ou 

não infração. Os despachos de abertura foram publicados na sexta (24) no Diário Oficial. As 

três investigações decorrem de processo administrativo aberto em 2022 para averiguar 

potenciais condutas do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). O ponto central 

nos casos é o ensino a distância (EaD). Foram abertos inquéritos para apurar indícios de 

que o CFO, o CAU e o CFF adotaram condutadas parecidas com as do CFMV (também 

investigadas pela autarquia), no sentido de expedir ofícios inadmitindo o registro no 

respectivo conselho profissional de egressos de cursos de graduação ofertados na 

modalidade EaD, o que limitaria ilegalmente o acesso ao mercado de trabalho. Agora os 
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inquéritos foram convertidos em processos administrativos, o que significa que a 

investigação terá andamento na SG. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

INFRAESTRUTURA 

 

Bancos investem no financiamento imobiliário 100% digital de olho no cartório online 

Mercado | 24/02/2023 – 13h23min 

 

Financiar um imóvel sem sair de casa e em menos de duas semanas é uma 

realidade que avança em bancos privados do Brasil. As instituições aumentam seus 

investimentos em trâmites 100% digitalizados para reduzir o tempo de negociação e a 

burocracia. A celeridade do processo deve atingir todos os bancos com a unificação dos 

cartórios, prevista para ser concluída ainda neste semestre. Pelo Serp (Sistema Eletrônico 

dos Registros Públicos) será possível acessar de forma remota e eletrônica as informações 

dos cartórios brasileiros, além de fazer matrículas de imóveis, consultar dados de registros 

pessoais e cadastrar procurações. "Os bancos estão se adaptando para que o processo 

[crédito imobiliário] deixe de ser físico para ser 100% digital. Atualmente, cerca de 20% dos 

financiamentos são eletrônicos. Ainda é muito presente a cultura do documento físico", 

afirma Antonio Linhares, head da V/Hub, plataforma da Valid responsável pelos contratos 

digitais de duas das maiores instituições financeiras privadas do país. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Lula e Lewandowski marcam conversa para tratar da sucessão no STF 

Poder Judiciário | 24/02/2023 – 05h53min 

 

Será em março a primeira conversa a sério entre Lula e Ricardo Lewandowski a 

respeito do seu sucessor no STF. O dia não foi marcado. Mas ambos combinaram que 

tratariam do assunto um mês antes da aposentadoria do ministro, que acontecerá no fim de 

abril. Lewandowski trabalha para que Lula escolha do ex-secretário-geral do STF e atual 

diretor jurídico da CSN, Manoel Carlos de Almeida, de 43 anos. O ministro é um eleitor forte. 

No auge dos problemas de Lula com a Lava-Jato, nunca faltou ao presidente. Suas decisões 

eram sempre favoráveis a ele. Embora existam muitos pretendentes à vaga, os favoritos 

continuam sendo o indicado de Lewandowski e Cristiano Zanin, advogado dede Lula durante 

todo o processo da Lava-Jato. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Bandeira branca de Carla Zambelli a Alexandre de Moraes desagrada cúpula do PL 

Poder Legislativo | 24/02/2023 – 13h06min 

 

As declarações da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), nas quais levantou 

bandeira branca ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, 

desagradou a cúpula de seu partido, o PL. Na visão de lideranças da sigla, a entrevista 

concedida pela parlamentar à “Folha de S. Paulo”, na qual fez acenos ao magistrado e 

críticas a Jair Bolsonaro, foi um “erro político”. A leitura é que, com as declarações, Zambelli 

teria passado a imagem de “subserviência excessiva” a Moraes. Uma das falas mais 

criticadas pelos integrantes do PL foi a manifestação de Zambelli sobre o impeachment do 

ministro do STF. “Bolsonaro não ganhando, a gente tem que virar a chave. Qualquer 

impeachment no STF, o substituto vai ser indicado por Lula. Pode entrar uma pessoa que 
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faça as maldades do Alexandre de Moraes parecerem uma criança chupando picolé”, 

afirmou a parlamentar. Membros do PL relataram à coluna que receberam a informação de 

que a deputada teria agido por orientação jurídica. Procurada pela coluna, Carla Zambelli 

disse que sua decisão não foi para atender a pedidos de advogados e que não foi cobrada 

por correligionários do seu partido por suas falas. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Destoando de Lula, Haddad se aproxima de Campos Neto no G20 

Poder Executivo | 24/02/2023 – 09h27min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do BC (Banco Central), 

Roberto Campos Neto, almoçaram juntos na sexta-feira (24) durante evento do G20 em 

Bangalore, na Índia. O encontro é mais uma demonstração do clima pacífico entre ambos. 

Em um vídeo divulgado pelo Ministério da Fazenda, o ministro e o presidente do BC 

aparecem conversando amistosamente com a presidente do Banco Central Europeu, 

Christine Lagarde. Em 16 de fevereiro, Haddad, Campos Neto e a ministra do Planejamento 

e Orçamento, Simone Tebet, já haviam almoçado juntos antes da 1ª reunião do CMN 

(Conselho Monetário Nacional) no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ministro 

descreveu o encontro da semana passada como um “bom almoço”. “Uma 1ª boa 

aproximação com a presença da Simone. Tivemos um bom contato de duas horas”. Fonte: 

Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Congresso ainda pode reverter volta de tributos federais sobre combustíveis 

Poder Legislativo | 23/02/2023 – 18h46min 

 

Apesar de o prazo da desoneração de impostos federais sobre a gasolina e o etanol 

se encerrar em 28 de fevereiro, o Congresso ainda pode reverter a decisão através da 

Medida Provisória (MP) que trata do tema. O texto da MP prevê a reoneração a partir de 1º 

de março, mas a matéria seguirá tramitando até 2 de abril. Durante esse período, os 

parlamentares ainda têm margem de manobra para alterar o texto e retomar a desoneração 

por mais tempo. Alguns deputados reclamam que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG) segurou a MP, que está desde o dia 6 de fevereiro na Secretaria de Expediente 

da Casa, aguardando para ser enviada à Câmara, o que não ocorreu. Em razão disso, o 

texto ainda não tem nem mesmo um relator. “Nós poderíamos ter analisado a matéria, o 

problema é que o Rodrigo (Pacheco) sentou em cima, não sei se a serviço do governo ou 

não. Você pode matar um assunto pela inércia”, disse o deputado Danilo Forte (União-CE). 

“Parece que a tática do governo é criar um fato consumado e, se for o caso, até culpar o 

Congresso depois, já que encaminharam um texto e ele não foi votado”, acrescentou. Se 

quiser, o próprio presidente Lula (PT) ainda pode prorrogar a desoneração por mais tempo. 

A equipe econômica, entretanto, já sinalizou ser contra essa possibilidade. Já ala política do 

governo, por sua vez, teme que a reoneração possa impactar a inflação. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Na Índia, Haddad mostra preocupação com juros altos e crise climática 

Poder Executivo | 24/02/2023 – 12h57min 

 

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, manifestou na sexta (24), durante 

discurso em reunião do G20, na Índia, preocupação com a elevação dos juros e os 

endividamentos dos países mais pobres. Para o ministro, os bancos multilaterais devem 

promover reformas internas para direcionar recursos para ações de alimentação, combate à 
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pobreza e no enfrentamento à crise climática. O G20 é o grupo formado pelos ministros de 

finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União 

Europeia. “Mantendo o foco na prosperidade compartilhada e nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), devemos aprofundar as discussões sobre reformas 

nos bancos multilaterais de desenvolvimento que reforcem seu papel de formar parcerias e 

canalizar recursos para lidar com o nexo clima, alimentação e pobreza”, disse Haddad na 

sessão de abertura da reunião do G20. Em seu pronunciamento, Haddad disse que essas 

instituições devem ser capitalizadas para apoiar os países em desenvolvimento com 

financiamento de longo prazo, taxas de juros adequadas e estruturas inovadoras para 

reduzir riscos, estimular parcerias público-privadas e atrair investimentos privados. Fonte: 

Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula pede ‘urgência’ na criação de ‘novo G-20’ 

Poder Executivo | 24/02/2023 – 11h06min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou seu perfil no Twitter para falar, mais uma 

vez, sobre a guerra na Ucrânia, cuja invasão pela Rússia completa um ano na sexta (24). O 

petista sugeriu na sexta-feira (24) que é "urgente" aproveitar a efeméride para a criação do 

que ele vem chamando de “novo G20”. O grupo funcionaria como um “clube dos países” que 

podem ajudar numa solução negociada para o conflito. “No momento em que a humanidade, 

com tantos desafios, precisa de paz, completa-se um ano da guerra entre a Rússia e a 

Ucrânia. É urgente que um grupo de países, não envolvidos no conflito, assuma a 

responsabilidade de encaminhar uma negociação para restabelecer a paz”, escreveu o 

presidente em sua conta oficial. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado, 

após meses de tensão política. O objetivo era derrubar o presidente Volodymyr Zelensky e 

instaurar um governo pró-Moscou. Com o passar do tempo, as implicações do conflito 

acabaram se estendendo para países que não participam diretamente dos confrontos. Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 
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Haddad afirma que só diálogo não basta e defende ações concretas no G20 

Poder Executivo | 24/02/2023 – 05h08min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou na Índia, em reunião dos 

ministros de Economia do G20, que o governo Lula vai reconstruir a presença internacional 

do Brasil. "Herdamos um cenário diplomático problemático. O Brasil estava isolado, ausente 

e em desacordo com seus valores e tradições", disse na sessão de boas-vindas do evento. 

Haddad viajou para 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 país no cenário internacional como um país que oferece 

soluções para crises mundiais. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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