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Senado aprova autonomia para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

Poder Legislativo | 18/10/2022 – 21h25min 

 

O Senado aprovou na terça-feira (18) a medida provisória (MPV 1124/2022) que 

transforma a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em uma autarquia.  A ANPD é o 

órgão federal responsável por fiscalizar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais. Ela nasceu vinculada à Presidência da República, mas desde 2019 já existia a 

possibilidade legal de transformá-la em autarquia especial. Assim, ela terá autonomia 

administrativa e financeira. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Câmara aprova marco legal dos games e redução de tributação para desenvolvimento de 

jogos  

Poder Legislativo | 19/10/2022 – 14h50min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, em votação simbólica, projeto de lei 

que cria o “marco legal dos games” e reduz a partir de 2024 a tributação para desenvolvimento 

de jogos eletrônicos no Brasil. O texto segue para o Senado Federal. A equipe econômica do 

governo de Jair Bolsonaro (PL) tem resistências ao projeto, por criar uma nova desoneração 

sem a compensação fiscal necessária, mas a liderança do governo na Câmara declarou voto 

favorável. O projeto foi aprovado com apoio de todos os partidos. O texto diminui a tributação 

para desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel: 5G vai chegar mais rápido que o previsto 

Poder Executivo | 19/10/2022 

 

A decisão de agrupar cidades menores próximas àquelas com mais de 500 mil 

habitantes vai acelerar a chegada do 5G nessas regiões, segundo aposta o vice presidente da 

Anatel e presidente do grupo de implementação da nova tecnologia, Moisés Moreira. Apesar do 

cronograma só prever essa cobertura lá em 2025, ele acredita que as teles vão acelerar a 

instalação das antenas a partir da ‘limpeza’ da faixa de 3,5 GHz.  “O edital prevê que até 1º de 

janeiro as cidades com mais de 500 mil habitantes devem estar ‘limpas’. Fizemos clusters de 

cidades, que envolvem as 26 cidades com mais de 500 mil, sendo que 11 delas estão 

descoladas das regiões metropolitanas. Isso vai possibilitar que a partir de janeiro essas 

regiões possam receber antenas na faixa de 3,5 GHz. O edital não exige que seja implantado 

agora, ele fala em 2025. Mas posso garantir que isso abre a possibilidade de se antecipar toda 

a implantação para a população ser atendida mais rápido do que se pensa”, afirmou Moreira, 

em entrevista à Convergência Digital. Fonte: Convergência Digital  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Preparação para chegada do 5G puro nas Capitais consumiu R$ 390 milhões 

Mercado | 19/10/2022 

 

A preparação do espectro para a chegada do 5G Standalone (o 5G “puro”) às 27 

capitais e Distrito Federal consumiu, até o momento, cerca de R$ 390 milhões do orçamento de 

R$ 3,5 bilhões que a Siga Antenado (EAF) tem para realizar todo o seu trabalho. Leandro 

Guerra, CEO da entidade, afirma que o custo está “absolutamente dentro do controle”. E 

lembra que a fase inicial contou ainda com desafios, como a importação rápida de 

equipamentos em meio a uma crise logística internacional e de falta de componentes. Diz, 

ainda, que a EAF se deparou com uma realidade distinta na instalação de filtros em estações 

profissionais de satélite, que passaram a demandar equipamentos mais caros e em maior 
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quantidade. Fonte: Telesíntese 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Guedes: Vamos acabar com o IPI se continuar nossa reforma tributária  

Poder Executivo | 19/10/2022 – 14h03min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na quarta-feira no evento Brasil Export, 

promovido por entidades dos setores portuário e de logística, que “curiosamente” estava no 

Fundo Monetário Internacional (FMI) quando o organismo reviu de 1,7% para 2,8% a estimativa 

para crescimento do Brasil este ano. “Eu disse: ‘faltam dois meses, acho que vai crescer mais 

um pouquinho’.”“Lá fora, está a maior confusão”, disse. No Brasil, por sua vez, o desemprego 

está em queda e a atividade, em alta. Ele criticou analistas que jogam os problemas para o ano 

que vem, dizendo que não haverá crescimento e há uma “bomba fiscal”. Ele ressaltou que, em 

30 ou 40 anos, houve pela primeira vez abertura na economia. Afirmou ainda que vai acabar 

com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) se a reforma tributária continuar. “Para 

reindustrializar o Brasil”, disse. O país, disse, tributava o que era mais fácil. Citou como 

exemplos energia e combustíveis. São bases fáceis para se recolher impostos, mas a 

tributação é uma “tolice”, disse, pois retira competitividade do país. “Vamos reindustrializar o 

Brasil em cima de energia barata”, afirmou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Reservas internacionais estão em patamar mais baixo em 11 anos 

Poder Executivo | 19/10/2022 – 08h04min 

 

As reservas internacionais do Brasil caíram neste mês para a casa dos US$ 326 

bilhões, conforme dados do BC (Banco Central). É o patamar mais baixo em 11 anos. Reserva 

internacional é o montante que um país tem em moeda estrangeira. Os valores funcionam 

como um “seguro” para obrigações no exterior. Em 25 de abril de 2011, o Brasil tinha US$ 

326,22 bilhões de reservas internacionais. A partir daí, o montante só aumentou, até 27 de 

setembro deste ano. As reservas internacionais se recuperam já no dia seguinte, ultrapassando 

os US$ 327 bilhões. Mas, em 7 de outubro, voltaram a casa dos US$ 326 bilhões. Fonte: Poder 360  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Bolsonaro nega que Forças Armadas tenham feito auditoria das urnas  

Poder Executivo | 19/10/2022 – 15h11min 

 

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), afirmou na quarta-feira (19) 

que as Forças Armadas não realizaram auditoria das urnas porque não é atribuição dos 

militares. A declaração vai na linha do que integrantes do Ministério da Defesa disseram na 

terça-feira (18), após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinar que o relatório da suposta 

auditoria fosse divulgado. Durante a campanha, o presidente chegou a dizer que só respeitaria 

o resultado das eleições mediante auditoria. Sem provas, Bolsonaro disse que as urnas não 

são confiáveis e chegou a fazer uma apresentação a embaixadores estrangeiros sobre o 

sistema eleitoral. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Aumento do salário mínimo com regra proposta por Lula seria de 1,3% acima da inflação  

Poder Executivo | 19/10/2022 – 14h37min 

 

A proposta da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de criar uma 

regra de correção do salário mínimo acima da inflação com base na média do Produto Interno 

Bruto (PIB) dos últimos cinco anos permitiria um ganho real de 1,3% da renda do trabalhador 

em 2023. O custo adicional ficaria em torno de R$ 6,2 bilhões. Hoje, o valor do salário mínimo 

está em R$ 1212. No projeto de orçamento, o salário mínimo previsto a partir de janeiro de 

2023 é estipulado em R$ 1.302, com base na correção apenas da inflação pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor (INPC). Mas o valor pode ser mais baixo, se o INPC fechado do ano 

for menor, como previu o Ministério da Economia poucas semanas do envio do projeto de 

Orçamento ao Congresso, no final de agosto. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira diz que o resultado das urnas no 2º turno será respeitado  

Poder Legislativo | 19/10/2022 – 14h26min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) disse esperar que o “povo 

brasileiro decida o que quer para o país” e que o resultado das urnas eletrônicas no 2º turno 

das eleições, em 30 de outubro, será respeitado. “Eu rezo e peço para que o povo brasileiro 

decida o que quer para o país como decidiu o seu parlamento. O recado virá e nós estaremos 

aqui“, declarou durante reunião da bancada do União Brasil na Câmara. Lira disse que estará 

em Brasília no final do dia da eleição para esperar o resultado e pediu que os líderes 

partidários também estejam. “O resultado das eleições, feito por urna eletrônica, será 

respeitado pelo Congresso Nacional, pelas instituições brasileiras, parlamentares e pelo povo, 

eu não tenho dúvidas disso“, afirmou. No encontro, Lira destacou que a “escolha popular” 

elegeu um Congresso de centro-direita.  “Os partidos de centro se fortaleceram bastante 

nessas eleições. União Brasil terá um papel de destaque“, disse. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

PSDB paulistano deve declarar apoio a Lula no segundo turno  

Poder Executivo | 19/10/2022 – 11h33min 

 

O diretório do PSDB na cidade de São Paulo deve anunciar até sexta-feira (21) apoio à 

candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. O indicativo foi dado em 

reunião do partido na capital na noite de terça-feira (18), com a justificativa de que é preciso 

interromper o projeto autoritário de poder do presidente Jair Bolsonaro (PL). "Eu não vivi a 

ditadura, mas vários amigos mais velhos viveram. Se houver novamente corrupção em um 

governo do PT, nós vamos combatê-la, mas muito mais difícil será viver num ambiente em que 

a democracia esteja em risco", diz o presidente do diretório, Fernando Alfredo. Junto do apoio 

deve ser entregue uma carta com compromissos defendidos pelo partido nacionalmente e para 

a capital. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em carta a evangélicos, Lula reafirma compromisso com liberdade de culto  

Poder Executivo | 19/10/2022 – 11h07min 

 

Em “carta pública aos evangélicos”, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato 

do PT à Presidência, reafirma o compromisso com a liberdade de culto e de religião no país. 

No documento, Lula diz que não fechará igrejas e afirma que lutará para fortalecer as famílias 

para que os “jovens sejam mantidos longe das drogas”. O ex-presidente participou de um 
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evento com evangélicos em São Paulo nesta manhã. O petista critica as “fake news” contra 

sua candidatura e o "uso político da fé". Lula diz ainda que “o respeito à família sempre foi um 

valor central” em sua vida. No documento, o petista aborda temas sensíveis para o segmento 

evangélico, mais próximo de Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Lula afirma, por 

exemplo, que vai "fortalecer as famílias" para que os jovens fiquem longe das drogas e se diz 

contra o aborto. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Rede processa campanha de Bolsonaro por encontro com sertanejos 

Poder Executivo | 19/10/2022 – 08h26min 

 

O partido Rede Sustentabilidade enviou uma representação ao MPE (Ministério Público 

Eleitoral) por suposto uso irregular da residência oficial do presidente Jair Bolsonaro (PL) em 

ato político-eleitoral. Na 2ª feira (17.out.2022), o chefe do Executivo recebeu cantores 

sertanejos no Palácio da Alvorada. Os artistas declararam apoio à reeleição de Bolsonaro. Na 

representação encaminhado ao MPE, a Rede afirma que o presidente e candidato ao Planalto 

“promoveu um evento público de apoio político-eleitoral, envolvendo artistas de envergadura 

nacional, nas dependências do Palácio da Alvorada”. Fonte: Poder 360  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Quaest: Lula tem 47%, e Bolsonaro, 42%; brancos e nulos são 6%, e indecisos, 5% 

Poder Executivo | 19/10/2022 – 07h 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua à frente na disputa presidencial 

de segundo turno, com 47% das intenções de voto contra 42% do presidente Jair Bolsonaro 

(PL), aponta pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira (19). No último levantamento, realizado 

há uma semana, o petista tinha 49%, e o atual mandatário, 41%. A diferença entre eles, 

portanto, oscilou de 8 para 5 pontos percentuais. A margem de erro é de dois pontos, para 

mais ou para menos. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula diz que redução do ICMS vai afetar recursos para saúde e educação 

Poder Executivo | 18/10/2022 – 20h56min 

 

O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, disse na terça-feira (18) 

que acredita que a necessidade de recursos para saúde e educação será uma das principais 

discussões do ano que vem. Segundo ele, a lei que limitou as alíquotas do Impostos sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incidem sobre os combustíveis vai impactar 

as receitas dos governos estaduais que seriam destinadas a essas áreas. A Lei Complementar 

nº 194, sancionada em junho deste ano, ao definir como essenciais itens como combustíveis, 

energia elétrica, comunicações e transportes coletivos, não permite, às unidades federativas, 

cobrar taxas com percentual acima da alíquota do ICMS, que varia entre 17% e 18% – 

percentual inferior ao cobrado para os demais itens, considerados “supérfluos”. “A discussão 

do ano que vem será mais dinheiro para a saúde e para a educação”, disse em um encontro 

virtual com comunicadores para discutir estratégias da campanha eleitoral. Fonte: Agência Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em manifesto, ex-ministros da Saúde e ex-presidentes da ANS e Anvisa defendem voto 

em Lula  

Poder Executivo | 18/10/2022 – 18h02min 
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No dia do Médico, 29 lideranças da área da Saúde publicaram um manifesto em defesa 

do voto na chapa Lula-Alckmin. Entre os signatários do documento estão sete ex-ministros da 

Saúde, cinco ex-presidentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dois ex-

presidentes da Agência Nacional de Saúde (ANS). Também assinaram o manifesto seis ex-

presidentes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e nove do Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais (Conasems). No documento, as lideranças destacam o 

Sistema Único de Saúde (SUS) como “uma das pedras angulares da nossa democracia e um 

dos principais vetores de combate à desigualdade social” e listam uma série de conquistas do 

órgão. Alertam, no entanto, que os avanços “têm sido seriamente ameaçados pelo governo 

Bolsonaro”. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Moraes se reúne com plataformas para discutir combate a fake news 

Poder Judiciário | 19/10/2022 – 14h47min 

 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, se 

reuniu, na quarta-feira (19), com plataformas digitais para discutir o combate às notícias falsas 

em meio ao segundo turno das eleições. Entre as empresas que participaram da reunião 

estavam Meta, Twitter, TikTok, Kwai, LinkedIn, Telegram, Google e YouTube. O encontro 

começou às 10h, no gabinete da presidência do TSE, e não há previsão de declaração dos 

participantes sobre o resultado da reunião. Fonte: Correio do Povo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

STJ nega pedido de anulação de compartilhamento espontâneo de provas com base em 

acordo internacional 

Poder Judiciário | 19/10/2022 – 08h50min 

 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento a recurso em 

habeas corpus que pedia a anulação do compartilhamento espontâneo de provas produzidas 

pelo Ministério Público Federal (MPF) com autoridades espanholas, em investigação realizada 

naquele país. O colegiado rejeitou a tese defensiva de prescrição, por entender que a 

aplicação do instituto só seria possível se a conduta supostamente praticada no exterior – 

crime em matéria tributária – tivesse equivalente na legislação brasileira, o que não era o caso. 

Segundo a turma, os requisitos previstos no acordo de cooperação entre Brasil e Espanha 

foram respeitados, não havendo a necessidade de dupla incriminação da conduta investigada – 

ou seja, que ela fosse prevista como crime nos dois países. Na origem do caso, o MPF enviou 

a autoridades espanholas, via acordo de cooperação internacional, documentos extraídos de 

Procedimento Investigatório Criminal (PIC) em que se apurava um possível crime contra a 

ordem tributária. As informações seriam utilizadas para apurar se o mesmo investigado praticou 

um crime tipificado na legislação espanhola, mas sem previsão no Brasil. Fonte: ASCOM STJ 
Leia mais 
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Não incide IR sobre cessão de precatório com deságio, confirma Segunda Turma  

Poder Judiciário | 19/10/2022 – 08h20min 

 

Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há incidência de Imposto de Renda (IR) 

sobre o preço recebido em virtude da cessão de crédito de precatório com deságio. O 

entendimento foi reafirmado pela Segunda Turma ao julgar um caso originado em mandado de 

segurança no qual se pleiteou o direito de não pagar IR sobre os valores recebidos pela cessão 
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de crédito de precatório com deságio. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) havia 

negado o pedido. No recurso especial apresentado ao STJ, o autor da ação apontou violação 

dos artigos 97 e 43 do Código Tributário Nacional (CTN). Alegou também violação do artigo 3º, 

parágrafo 2º, da Lei 7.713/1988, destacando não haver ganho de capital que justifique a 

incidência do imposto. Fonte: ASCOM STJ 
Leia mais 
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Barroso rejeita ação para correção de base de cálculo de empresas tributadas pelo lucro 

real  

Poder Judiciário | 18/10/2022 – 17h35min 

 

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou 

provimento à ação em que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) apontava defasagem da 

alíquota adicional de Imposto de Renda paga por empresas sujeitas à tributação com base no 

lucro real. O relator aplicou ao caso a jurisprudência do STF de que não cabe ao Poder 

Judiciário autorizar a correção monetária das tabelas do Imposto de Renda sem que exista 

previsão legal para tanto. De acordo com a Lei 9.430/1996, o adicional de 10% deve incidir 

sobre a parcela da base de cálculo apurada mensalmente que exceder o valor de R$ 20 mil. A 

OAB pedia, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7221, que esse patamar fosse 

corrigido pela inflação, aplicando-se o índice do IPCAE. Segundo a OAB, desde a edição da lei, 

o patamar de R$ 20 mil não é atualizado, embora a inflação tenha aumentado de forma 

exorbitante, gerando uma defasagem de 376%. Com isso, o valor atualizado seria de R$ 95 mil 

em junho de 2022. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 
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Projeto amplia prazo para abertura de créditos suplementares e especiais 

Poder Legislativo | 19/10/2022 – 10h49min 

 

O Congresso vai analisar um projeto de lei que amplia de 15 de outubro para 30 de 

novembro deste ano o prazo para encaminhamento de projetos de lei de abertura de créditos 

suplementares e especiais. Apresentado pelo Palácio do Planalto, o PLN 39/2022 altera a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 e será analisado inicialmente pela Comissão Mista 

de Orçamento (CMO). Na mensagem encaminhada ao Congresso, o governo aponta que a 

modificação proposta trará maior segurança ao atendimento de novas despesas após a 

divulgação do relatório de avaliação de despesas e receitas relativo ao quinto bimestre do ano. 

O crédito suplementar reforça uma dotação orçamentária já existente no Orçamento. Já o 

crédito especial é destinado a despesa para a qual não haja dotação específica na Lei 

Orçamentária Anual (LOA). Fonte: Agência Senado  
Leia mais 
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Governo prepara PEC para atualizar teto de gastos, dizem fontes  

Poder Executivo | 19/10/2022 – 13h24min 

 

O governo federal elabora uma proposta de emenda constitucional para atualizar as 

regras do teto de gastos, de acordo com fontes do Executivo. A PEC deve ser protocolada no 

Congresso Nacional logo depois do segundo turno, que ocorrerá no dia 30, em caso de 

reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Confirmado esse cenário, a ideia é promulgá-la até 
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o fim do ano. Conforme publicou o Valor na noite de terça-feira (18), o objetivo dessa PEC é 

“arrumar” o teto, reforçando e reformatando o novo marco fiscal. O espírito é continuar 

promovendo uma redução do tamanho do Estado, ainda que a economia cresça acima do 

previsto. Hoje, o teto segue a variação da inflação, uma regra que é vista como 

demasiadamente rígida. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Moraes se reúne com representantes de redes sociais e fala em aprimorar combate às 

fake news  

Poder Judiciário | 19/10/2022 – 12h31min 

 

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, recebeu na 

quarta-feira (19) representantes das principais plataformas de redes sociais. No encontro, as 

empresas e o ministro teriam feito um balanço da atuação no combate às fake news. Ainda 

teriam dito que a ideia é aprimorar a atuação no segundo turno. Em nota, o TSE disse que 

Moraes pediu "total vigilância" das redes. A 11 dias das eleições, o TSE e as empresas não 

firmaram novos acordos, segundo um dos presentes. Participaram do encontro representantes 

do Google, Kwai, Linkedin, Meta/Whatsapp, Tik Tok, Twitch, Twitter e Telegram. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 
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CRA vota política de incentivo a agricultura e pecuária de precisão nesta quinta 

Poder Legislativo | 19/10/2022 – 10h40min 

 

Está na pauta da Comissão de Agricultura (CRA) da quinta-feira (20) o projeto de lei 

que cria a Política Nacional de Agricultura e Pecuária de Precisão (PL 149/2019). Os 

senadores se reúnem a partir das 8h, em reunião semipresencial no plenário 7 da Ala Senador 

Alexandre Costa. O objetivo da iniciativa é incentivar a adoção de ferramentas tecnológicas 

como georreferenciamento, satélites, internet e informações em tempo real para melhor 

aproveitamento do solo e dos rebanhos. O projeto, de autoria do deputado Heitor Schuch 

(PSB-RS), recebeu parecer favorável do senador Guaracy Silveira (PP-TO). Algumas das 

principais diretrizes da nova política são o apoio à inovação, à sustentabilidade e ao 

desenvolvimento tecnológico e à difusão dessas novas tecnologias, além do estímulo à 

ampliação da rede e da infraestrutura de pesquisa. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 
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Ex-governador de São Paulo, João Doria anuncia desfiliação do PSDB  

Poder Executivo | 19/10/2022 – 09h32min 

 

Ex-governador de São Paulo, João Doria anunciou, nesta quarta-feira (19), a sua 

desfiliação do PSDB. O empresário oficializou a saída do partido em sua conta no Twitter, ao 

dizer que "encerra essa etapa com cabeça erguida". "Anuncio minha desfiliação do PSDB após 

22 anos no partido. Inspirado na social-democracia e em nomes como Franco Montoro, Mário 

Covas, José Serra e FHC [o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso], cumpri minha missão 

política partidária pautado na excelência da gestão pública e em uma sociedade mais justa e 

menos desigual", disse em sua conta no Twitter. Doria venceu as prévias para ser o candidato 

do partido à Presidência, mas enfrentou resistências internas. Em 23 de maio, o empresário 

anunciou a desistência à corrida presidencial. Na mesma semana, o PSDB optou por apoiar a 

candidatura de Simone Tebet (MDB) ao indicar a senadora Mara Gabrilli como vice na chapa. 
Fonte: G1 Notícias 
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Governo prepara decreto para precatório em privatização 

Poder Executivo | 18/10/2022 – 19h36min 

 

O Executivo prepara um decreto para regulamentar o uso de precatórios na 

privatização de empresas estatais. A ideia é que as regras sejam publicadas até 6ª feira 

(21.out.2022). O uso é previsto na emenda constitucional sobre precatórios aprovada pelo 

Congresso em 2021. Falta ainda a regulamentação. Precatórios são dívidas do governo sobre 

as quais não cabe nenhum recurso judicial. Precisam ser pagas obrigatoriamente. A emenda 

aprovada em 2021 estabeleceu um teto para os pagamentos. Precatórios acima do teto podem 

ser pagos em anos seguintes. Uma alternativa para o portador é usar o valor a ser recebido 

nas privatizações. Fonte: Poder 360  
Leia mais 
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Lira aprova urgência de projeto que criminaliza institutos de pesquisas, mas base 

diverge  

Poder Legislativo | 18/10/2022 – 18h44min 

 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aprovou na terça-feira (18) a urgência do 

projeto que pune e criminaliza institutos de pesquisa, mas não conseguiu acordo com partidos 

da base para votar o texto por divergências sobre o mérito da proposta. O requerimento foi 

aprovado por 295 votos a 120 —precisava de pelo menos 257. Apenas PT, PSOL e Rede 

orientaram contra a urgência. MDB, PDT, minoria e oposição liberaram seus deputados. Os 

demais partidos orientaram a favor da votação. A votação foi uma forma de Lira manter a 

pressão sobre os institutos de pesquisa, diante da falta de consenso de partidos como MDB, 

Republicanos e PSD em relação ao texto e em meio a ponderações sobre o fato de a análise 

ocorrer durante processo eleitoral. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 
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Senador aciona STF para Bolsonaro mostrar lista de distribuição das emendas de relator 

Poder Legislativo | 18/10/2022 – 18h06min 

 

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que 

obrigue o presidente Jair Bolsonaro a entregar a lista com os nomes de parlamentares 

beneficiados com recursos das emendas de relator-geral do Orçamento, exibida durante 

debate televisivo. Vieira lembrou que os documentos estão sendo solicitados desde dezembro 

de 2021 pela ministra do caso no STF, Rosa Weber, e, por isso, causa espanto que Bolsonaro 

demonstre ter acesso a informações que o governo nega possuir. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 
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Grupo de trabalho da Câmara recomenda sistema semipresidencialista no Brasil a partir 

de 2030 

Poder Legislativo | 18/10/2022 – 16h14min 

 

O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que estuda alterações no sistema de 

governo do Brasil aprovou na terça-feira (18) o relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-

SP), que recomenda a adoção do semipresidencialismo a partir das eleições de 2030. A 

mudança dependeria previamente de plebiscito e de campanha didática do Tribunal Superior 

Eleitoral, com esclarecimentos básicos sobre o novo sistema de governo. "A sugestão de 

propor o semipresidencialismo a partir de 2030 foi uma unanimidade, especialmente por 

estarmos vivendo o período eleitoral. Ainda haveria dois mandatos no sistema presidencialista, 

então sem nenhum prejuízo a qualquer candidatura ou a qualquer partido político que esteja 

pretendendo governar o País", destacou Moreira. Fonte: Agência Câmara  

https://www.poder360.com.br/governo/governo-prepara-decreto-para-precatorio-em-privatizacao/
https://www.poder360.com.br/governo/governo-prepara-decreto-para-precatorio-em-privatizacao/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/10/lira-aprova-urgencia-de-projeto-que-criminaliza-institutos-de-pesquisas-mas-base-diverge.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/10/lira-aprova-urgencia-de-projeto-que-criminaliza-institutos-de-pesquisas-mas-base-diverge.shtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2022/10/senador-aciona-stf-para-bolsonaro-mostrar-lista-de-distribuicao-das-emendas-de-relator
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2022/10/senador-aciona-stf-para-bolsonaro-mostrar-lista-de-distribuicao-das-emendas-de-relator


 
 
 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Tensões entre países desafiam indústria de chips, diz fabricante  

Mercado | 19/10/2022 – 14h40min 

 

As crescentes tensões Taiwan-China e Estados Unidos-China trouxeram desafios 

"mais sérios" para a indústria de semicondutores, disse o presidente da fabricante de chips 

taiwanesa TSMC na quarta-feira (19). Falando na convenção anual da Associação da Indústria 

de Semicondutores de Taiwan, o presidente da TSMC, Mark Liu, disse que "o conflito comercial 

Estados Unidos-China e a escalada das tensões através do Estreito trouxeram desafios mais 

sérios a todas as indústrias, incluindo a indústria de semicondutores". Nos últimos anos, o 

governo da China "nunca parou de promover sua indústria doméstica de semicondutores", 

incluindo design, fabricação e embalagem de chips, disse ele. Os Estados Unidos também 

aprovaram sua Lei Chips para apoiar vigorosamente a pesquisa, o desenvolvimento e a 

fabricação de chips semicondutores locais, disse Liu. O presidente da TSMC disse esperar que 

a indústria, o governo e a academia de Taiwan desenvolvam "medidas mais concretas e 

construtivas" sobre políticas industriais relacionadas à inovação, pesquisa, educação e 

retenção de talentos "para manter as vantagens mais críticas da indústria de semicondutores 

de Taiwan". Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Empresas de tecnologia no Brasil devem ter resultados fortes no 3º trimestre, diz XP  

Mercado | 19/10/2022 – 11h37min 

 

Os resultados das empresas do setor de tecnologia do Brasil devem ser fortes no 

terceiro trimestre, mesmo em um período difícil, diz a XP. Entre as companhias sob sua 

cobertura, a Totvs deve ter o melhor desempenho de crescimento de receita. Os analistas 

Bernardo Guttmann e Marco Nardini escrevem que a desenvolvedora de softwares de gestão 

foi impactada positivamente pela geração de caixa e resiliência dos negócios.“Em relação à 

rentabilidade, esperamos expansão de 0,5 ponto percentual na margem Ebitda, devido à 

alavancagem operacional, além de uma melhora na dinâmica da margem no segmento de 

performance de negócios”, comentam. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CDH amplia crédito simplificado para tecnologia assistiva 

Poder Legislativo | 18/10/2022 – 20h36min 

 

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou na terça-feira (18) projeto (PL 

1.229/2019) da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) que facilita a tomada de empréstimo para 

aquisição de tecnologias destinadas a auxiliar pessoas com deficiência. A matéria ainda será 

votada, em decisão terminativa, pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Fonte: Agência 

Senado  
Leia mais 
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Após 5G, levar fibra óptica e 4G à região Norte ainda é desafio, diz Ministério das 

Comunicações  

Poder Executivo | 18/10/2022 – 18h26min 

 

Depois que a cobertura de sinal 5G foi lançada em todas as capitais, o problema agora 
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é superar desafios relacionados à geração tecnológica anterior, de 4G, e à implantação de fibra 

óptica, principalmente na região Norte do País. As afirmações são do secretário de 

radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. O secretário participou 

da Futurecom 2022, congresso e feira de telecomunicações que começou nessa terça-feira 

(18) e prossegue até quinta (20), no pavilhão SP Expo, na rodovia dos Imigrantes.“Estamos 

falando de 5G com velocidades estratosféricas de transmissão, milhares de sensores levando 

informação, e tudo isso precisa ser descarregado”, disse Martinhão. “Para isso, é preciso fibra 

óptica”. Fonte: Valor Econômico 
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5G abre caminho para o metaverso, diz estudo 

Mercado | 18/10/2022 

 

Os usuários de 5G já gastam, em média, uma hora a mais por semana em serviços 

relacionados ao metaverso do que os usuários de 4G. É o que mostra o maior estudo global 

sobre o crescente compromisso dos consumidores com o 5G e suas expectativas de uso da 

próxima geração, realizado pela Ericsson ConsumerLab. O tema será um dos pontos 

discutidos durante o Futurecom 2022 – maior plataforma phygital de conteúdo e 

relacionamento sobre o universo de conectividade da América Latina. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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