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Foco na proteção de direito fundamental faz ANPD diferente de agências reguladoras 

Poder Executivo | 04/11/2022 

 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é diferente de uma agência reguladora 

como as várias irmãs brasileiras, pois tem foco na proteção de um direito fundamental e 

precisa atuar em conjunto com vários outros órgãos do poder público. A análise é da diretora 

da ANPD Miriam Wimmer, que na terça (1º) participou de workshop sobre o código de boas 

práticas das grandes operadoras de telecomunicações para proteção de dados. Há poucos 

dias do fim do mandato de dois anos, ela lembrou que apesar da longa discussão sobre a Lei 

Geral de Proteção de Dados (13.709/18), a implementação ainda tem longo caminho. “A LGPD 

é nova e levará tempo para que os indicadores sejam estatisticamente relevantes. Mas a lei 

também busca promover eficácia fora dos meios tradicionais, com conceitos que não possuem 

sequer tradução para o português: compliance, enforcement, accountability. O que significam 

esses conceitos no Brasil? A LGPD traz abertura para diferentes abordagens regulatórias. 

Trabalha com a lógica de incentivos e desincentivos para que os regulados busquem a 

conformidade com a nova legislação por meio da adoção de um comportamento virtuoso”, 

disse a diretora da ANPD. Fonte: ABRANET 
Leia mais 
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Brasil ainda tem muito a avançar em IPv6 

Mercado | 03/11/2022 

 

O ano que vem marca 25 anos desde a criação do IPv6 e 15 anos do projeto IPv6.br, 

além de cinco anos da RFC 8200 que torna o IPv6 padrão na rede. Mas ainda falta muito a 

caminhar. Em sua apresentação, no IX Fórum, Eduardo Barasal Morales, coordenador da área 

de formação de sistemas autônomos do CEPTRO.br/NIC.br, chamou a comunidade para unir 

esforços para avançar na adoção de IPv6 no Brasil. O tempo médio de espera na fila do IPv4, 

no LACNIC, é de 661 dias e, quem entrar hoje na fila de espera, vai aguardar, pelo menos, 

cinco anos para conseguir o bloco IPv4, apontou Eduardo Barasal Morales. “Estamos no fim do 

IPv4 a nível mundial, é esgotamento, e tem de esperar. Não tem por que não pensar em 

trabalhar com IPv6”, ressaltou ele. Exatamente por isso, a recomendação é não esperar para 

partir para Ipv6. Fonte: ABRANET 
Leia mais 
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Um ano após leilão, Brasil avança com expansão do sinal 5G 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 10h11min 

 

Há um ano, no dia 4 de novembro de 2021, o Brasil acompanhava o maior leilão de 

telecomunicações da história do país: a licitação das faixas de radiofrequências do 5G , 

realizada pelo Ministério das Comunicações (MCom) e Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel). Agora, a nova geração de internet móvel é uma realidade em todas as capitais 
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brasileiras e outras 480 cidades se preparam para ativar o sinal. Já são mais de 6,6 mil 

antenas de 5G espalhadas por todo país para garantir conexão nas faixas de 2,3 GHz; 3,5 GHz 

e 26 GHz. As estações levam a tecnologia a 50 milhões de pessoas e potencializam 

transformações digitais. Brasília foi a primeira cidade a receber o sinal, na faixa de 3,5 GHz, em 

julho deste ano. A capital que se tornou pioneira no 5G se destaca, atualmente, por ter a 

segunda velocidade de download mais rápida do mundo na conexão 5G: em média, 369,5 

MB/s, perdendo apenas para Coreia do Sul (447,4 MB/s). O ranking é de relatório elaborado 

pela Opensignal. Fonte: ASCOM MCom  
Leia mais 
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Emmanoel Campelo deixa o Conselho Diretor da Anatel 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 19h13min 

 

A reunião do Conselho Diretor de quinta-feira (3) foi a última do conselheiro Emmanoel 

Campelo na Anatel. Desde a nomeação em 2017 até esta data – oficialmente, o mandato 

termina na sexta, 4 -, o potiguar esteve à frente da relatoria de 725 processos na agência. 

Considerando os pedidos de vista, ele próprio somou 781 processos.  Segundo Campelo, o 

objetivo foi de sempre figurar como uma "voz ativa no caminho para conectar o País 

totalmente". O conselheiro destacou o fato de não ter deixado nenhum processo para o 

sucessor – que será, pela lista de substitutos, o superintendente de planejamento e regulação, 

Nilo Pasquali. "Entrego o gabinete sem nenhum passivo", disse Campelo, complementando em 

seguida: "Tem a peculiaridade de não ter um processo sequer em diligência. O superintendente 

Nilo certamente se enche de jubile com essa passagem". Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Anatel aprova novos valores de referência para uso de dutos e transporte de dados 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 16h24min 

 

A Anatel aprovou novos valores de referência para produtos de atacado – aluguel de 

dutos, bitstream, full unbundling e transporte de dados de alta capacidade – no âmbito do 

Plano Geral de Metas de Competição (PGMC). De relatoria do conselheiro Emmanoel 

Campelo, em última participação no cargo, a proposta foi apresentada na reunião do Conselho 

Diretor na quinta-feira, 3, e aprovada por unanimidade. Além de novos valores, o texto de 

Campelo acolheu a proposta da área técnica de revisar esses preços a cada dois anos. "Dada 

a dinâmica dos mercados e do próprio PGMC, infere-se que os valores de referência devem 

ser reavaliados periodicamente", disse o conselheiro.  Outro ponto levantado pelo relator é que, 

devido à evolução tecnológica e do modelo de prestação de serviços, "pode não haver 

demanda pelo bitstream e full unbundling, pois mesmo com a medida de controle de preços, 

não teve comercialização". Ele também notou que não foi possível aplicar o modelo de preços 

topdown, considerando que alguns dos produtos não foram oferecidos pelas operadoras. Fonte: 

Teletime 
Leia mais 
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Aberta a seleção de novos participantes do Consórcio Aberto do Operador Neutro da 

Infovia 00 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 16h38min 

 

Foi aberto o processo seletivo para novos participantes do Operador Neutro da Infovia 

00, do programa Norte Conectado - iniciativa do Ministério das Comunicações (MCom) que visa 

expandir a infraestrutura de comunicações na Região Amazônica. A seleção é realizada pela 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e as empresas interessadas têm até 27 de 

https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2022/novembro/um-ano-apos-leilao-brasil-avanca-com-expansao-do-sinal-5g
https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2022/novembro/um-ano-apos-leilao-brasil-avanca-com-expansao-do-sinal-5g
https://teletime.com.br/03/11/2022/emmanoel-campelo-deixa-o-conselho-diretor-da-anatel/
https://teletime.com.br/03/11/2022/emmanoel-campelo-deixa-o-conselho-diretor-da-anatel/
https://teletime.com.br/03/11/2022/anatel-aprova-novos-valores-de-referencia-para-uso-de-dutos-e-transporte-de-dados/
https://teletime.com.br/03/11/2022/anatel-aprova-novos-valores-de-referencia-para-uso-de-dutos-e-transporte-de-dados/
https://teletime.com.br/03/11/2022/anatel-aprova-novos-valores-de-referencia-para-uso-de-dutos-e-transporte-de-dados/


 
 
 
novembro para enviarem a documentação. O objetivo do processo é qualificar empresas 

interessadas em compor o Consórcio Aberto que opera e mantém a infraestrutura de fibra 

óptica que já foi implantada. Para participar, as empresas interessadas devem tomar 

conhecimento da carta convite ADC 11313/22 e do Termo de Referência, que estabelecem as 

condições para qualificação. Questionamentos devem ser encaminhados até 14 de novembro. 
Fonte: ASCOM MCom  
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Bloqueios em vias: diretores da PRF se reúnem com procuradores para explicar suspeita 

de omissão 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 10h13min 

 

Quatro diretores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se reuniram na quinta-feira (3) em 

Brasília com os procuradores que investigam as suspeitas de omissão da PRF em relação aos 

bloqueios em rodovias do país e também apuram quem financia o grupo. Os bloqueios 

começaram no domingo (30) e foram feitos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra 

o resultado das urnas. Segundo o boletim mais recente da PRF, divulgado na manhã da sexta 

(4), ainda há 15 interdições em cinco estados. Em Santa Catarina, agentes da PRF informaram 

ao grupo que bloqueava uma rodovia que não iriam multá-los. Além disso, em Franca (SP), 

policiais bateram continência para os responsáveis pelos bloqueios. Fonte: G1 Notícias  
Leia mais 
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Cresce consumo online entre brasileiros acima dos 65 anos 

Mercado | 04/11/2022 

 

O Brasil tem presenciado uma mudança significativa nos perfis de consumidores de 

redes sociais. E as gerações mais velhas se tornaram mais frequentes nas mídias digitais. O 

Facebook, por exemplo, passou por um aumento significativo na proporção de adultos com 

mais de 65 anos acessando a rede social, passando de 47 milhões de usuários, em 2015, para 

53,4 milhões em 2022, o que representa 7% dos usuários da plataforma. Os dados fazem parte 

do estudo Beyond Age, produzido pela divisão de mídia da Kantar, com informações do Target 

Group Index, para mapear o comportamento das gerações brasileiras, desde valores e 

atitudes, até escolhas de marcas e comportamentos de mídia. Os brasileiros foram divididos 

em quatro grupos etários: Baby Boomers (1946-1964), Geração X (1965-1980), Millennials 

(1981-1996) e Geração Z (1997 em diante). Já a representatividade do grupo de 12 a 19 anos 

caiu de 22% para 11%, enquanto os usuários de 20 a 24 anos foram de 14% para 11%. Fonte: 

Mercado e Consumo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

PT avalia reajuste ainda maior do salário mínimo no primeiro ano de Lula 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 13h57 

 

A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), avalia conceder um 

aumento real do salário mínimo ainda mais elevado em 2023, primeiro ano do novo governo, 

em relação ao que vinha sendo discutido. Segundo as discussões preliminares, o valor do piso 

nacional poderia chegar a R$ 1.319. Hoje, a proposta orçamentária para o ano que vem prevê 
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um reajuste de 7,41%, passando dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.302. O gasto para bancar a 

diferença de R$ 17 no salário mínimo previsto para 2023 seria de aproximadamente R$ 6,4 

bilhões. Esse valor deve ser incluído na fatura da PEC (proposta de emenda à Constituição) da 

transição, em negociação com o Congresso e que vai permitir despesas extras sem esbarrar 

em regras fiscais, principalmente o teto de gastos —que limita o crescimento das despesas à 

variação da inflação. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Estados chegam a proposta sobre ICMS e querem equipe de Lula na comissão do STF 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 13h14min 

 

Representantes dos estados, da União e do Congresso chegaram a uma proposta com 

potencial de consenso sobre as perdas causadas pelas alíquotas de ICMS sobre combustíveis 

e serviços essenciais. A partir de agora, no entanto, querem a participação da equipe de 

transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e aval dos governadores eleitos. A 

proposta de conciliação exclui a gasolina da lista dos combustíveis. Os demais combustíveis 

continuam sendo vendidos com incidência de 17% de ICMS. A regra também continua valendo 

para os serviços essenciais, de energia e telecomunicações. A redução do ICMS foi uma 

medida proposta por Jair Bolsonaro (PL) na tentativa de se reeleger e foi chancelada pelo 

Congresso. A contrapartida, no entanto, será a cobrança do imposto sobre a transmissão e a 

distribuição, além dos encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica (Tusd e 

Tust) —que não estavam contemplados. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 
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IBGE revisa queda do PIB de 2020 para 3,3% 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 12h08min 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou a queda do Produto 

Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, para 3,3% em 

2020. Anteriormente, foi divulgado que a economia brasileira recuara 3,9% no primeiro ano da 

pandemia. De acordo com o IBGE, em 2019, o PIB brasileiro havia crescido 1,2%. A revisão foi 

divulgada na sexta-feira (4) pela pesquisa 2020 Sistema de Contas Nacionais Brasil, que traz 

um detalhamento maior da economia do que aquele apresentado pelas Contas Nacionais 

Trimestrais, que traz dados preliminares. A revisão foi feita, principalmente, pela incorporação 

de novas informações sobre os serviços, que passaram de uma queda de 4,3% nos dados 

preliminares para um recuo de 3,7% nos dados consolidados divulgados na sexta-feira (4). A 

principal revisão ocorreu em outras atividades de serviços, que passou -12,3% nos dados para 

-9,3%. A queda da Indústria foi revisada de -3,4% para -3%, enquanto o crescimento da 

agropecuária foi revisado de 3,8% para 4,2%. Fonte: Agência Brasil  
Leia mais 
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BC espera desacelerar atividade e convergir inflação para meta a partir do 1º ou 2º 

trimestre de 2024 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 10h51min 

 

O diretor de política monetária do Banco Central (BC), Bruno Serra, afirmou na sexta-

feira (4) que a autoridade monetária espera "distensionar a atividade e ver a inflação 

convergindo para as metas", principalmente "a partir do primeiro ou segundo trimestre de 

2024". "Fizemos um ciclo rápido de política monetária e tem defasagens. A primeira forma de 

ver isso batendo é no ciclo de crédito", ressaltou em evento promovido pelo Bradesco Asset 

Management. Ele mostrou um gráfico de fluxo financeiro gerado pelo crédito, que é o que as 
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pessoas e empresas pagam para os bancos e tomam de crédito novo. "Isso se inverteu no pós-

pandemia e já está negativo de novo, é um sinal de que a política monetária está fazendo 

efeito", disse. Ele destacou que as vendas de varejo estão desacelerando, com destaque para 

categorias mais ligadas ao crédito, como veículos, móveis e eletroeletrônicos e materiais de 

construção, que, segundo ele, estão "reagindo conforme esperado". Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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BC lança terceira consulta pública sobre regulamentação da nova Lei de Câmbio e 

Capitais Internacionais 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 10h01min 

 

Dando sequência aos procedimentos para a regulamentação da nova Lei de Câmbio e 

Capitais Internacionais (Lei nº 14.286/2021), o Banco Central (BC) aprovou a Consulta Pública 

nº 93/2022. Essa Consulta aborda os aspectos relativos ao capital brasileiro no exterior. Esta é 

a terceira consulta pública relativa à regulamentação da Lei nº 14.286, de 2021, que dispõe 

sobre o mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior, o capital estrangeiro no 

País e a prestação de informações ao Banco Central.  A presente consulta pública se 

estenderá até 3 de dezembro de 2022 e representa oportunidade para que se ofereçam 

contribuições para aprimorar a regulamentação relacionada ao capital brasileiro no exterior. 
Fonte: ASCOM BCB  
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Governadores querem compensação de ICMS na PEC fura-teto 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 20h33min 

 

Governadores e outros grupos estão se mexendo para incluir na PEC (Proposta de 

Emenda à Constituição) proposta pelo governo de transição emendas para contemplar temas 

do seu interesse. Governadores contactaram deputados federais para incluir a compensação 

da perda de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) na proposta. Ao 

menos 12 governadores de 11 Estados e do Distrito Federal entraram no STF (Supremo 

Tribunal Federal) contra a lei que limitou a cobrança de ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis, energia, comunicações e transporte coletivo. 

Dessa forma, em vez de ter a resposta via Judiciário, eles poderiam incluir na nova regra 

constitucional uma compensação para eles. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Carf debate tributação de dividendos, das empresas transnacionais e preços de 

transferência 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 20h27min 

 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) realizou na quinta-feira (3/11) o 

VIII Seminário Carf de Direito Tributário e Aduaneiro. Na abertura do evento, o secretário-

especial da Receita Federal, Julio Cesar Vieira Gomes, destacou a importância do seminário 

no processo de construção de um modelo capaz de simplificar as obrigações tributárias. 

“Fizemos um trabalho de consolidação, com a revogação de muitas normas que já estavam 

defasadas e demos um passo além, buscando dar uma interpretação mais razoável à 

legislação tributária. A Receita Federal, o Carf e a Procuradoria-Nacional da Fazenda Nacional 

são atores importantes em todo esse processo”, enfatizou. O presidente do Carf, Carlos 

Henrique de Oliveira, falou sobre o trabalho de simplificação, com foco na adequação das 

normas infralegais ao entendimento da jurisprudência administrativa e judicial aplicável. 

Afirmou, porém, que as ações preventivas simultâneas e posteriores ao contencioso tributário 

são fundamentais, mas não suprimem o papel do tribunal administrativo. Fonte: ASCOM ME  
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Capacidade de pagamento de famílias e microempresas piorou, diz BC 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 12h27min 

 

A capacidade de pagamento dos tomadores de crédito piorou, em especial de famílias 

e microempresas, mesmo diante da recuperação econômica e do aumento do emprego. A 

avaliação é do Banco Central (BC), em seu Relatório de Estabilidade Financeira referente ao 

primeiro semestre de 2022, divulgado na quinta-feira (3). No documento, a entidade alerta que 

o cenário ainda é de renda das famílias “cada vez mais comprometida com dívidas mais 

onerosas, como cartão de crédito e crédito não consignado”. Segundo o BC, a estimativa da 

qualidade das contratações para as microempresas ao longo do primeiro semestre ficou em 

nível inferior à dos períodos anteriores. Para as pessoas físicas, o crédito não consignado 

continua crescendo mais em operações de maior risco, sem garantia ou com garantia pessoal. 

No que tange a veículos, ainda predomina o financiamento de usados, com prazos mais 

longos. Fonte: Agência Brasil 
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Ensino a distância cresce 474% em uma década 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 10h40min 

 

Entre 2011 e 2021, o número de ingressantes em cursos superiores de graduação, na 

modalidade de educação a distância (EaD), aumentou 474%. No mesmo período, a quantidade 

de ingressantes em cursos presenciais diminuiu 23,4%. Se, em 2011, os ingressos por meio de 

EaD correspondiam a 18,4% do total, em 2021, esse percentual chegou a 62,8%. Os dados, 

que refletem a expansão do ensino a distância no Brasil, fazem parte dos resultados do Censo 

da Educação Superior 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC), em coletiva de 

imprensa realizada na sexta-feira, 4 de novembro. Fonte: ASCOM MEC 
Leia mais 
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Comissão de Educação promove audiência para debater formação de professores 

Poder Legislativo | 03/11/2022 – 16h39min 

 

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove audiência pública na 

quinta-feira (10) para debater as diretrizes curriculares nacionais para a formação de 

professores. O pedido para o debate é da deputada Professora Rosa Neide (PT-MT). A 

deputada lembra que o Conselho Nacional de Educação expandiu o prazo limite de dois para 

quatro anos para a implantação de novas diretrizes. Ela quer aproveitar o novo prazo para 

discutir o assunto. "Pesquisadores da área avaliam que se trata de uma política que 

descaracteriza os cursos de licenciatura como espaço de reflexão e de ampla formação 

intelectual, sendo o curso de Pedagogia mais atingido", denunciou Neide. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Randolfe pede que suposta compra de votos flagrada por Caco Barcellos seja 

investigada 
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O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) acionou o Ministério Público Federal 

Eleitoral pedindo que seja investigada a suposta prática de compra de votos em Coronel 

Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, em prol do presidente Jair Bolsonaro (PL). O caso foi 

revelado pelo Profissão Repórter, da TV Globo. Em reportagem exibida na terça-feira (1º), o 

jornalista Caco Barcellos flagrou uma reunião feita com beneficiários do Auxílio Brasil. Quando 

a equipe de TV chega no local, nenhum dos presentes quer falar —os poucos que topam dar 

entrevista desconversam e não respondem às perguntas diretamente. Posteriormente, uma 

entrevistada afirma ao jornalista que os beneficiários foram orientados a votar no número 22, 

que representou o atual mandatário nas urnas, "ou não teria mais verba". Ainda de acordo com 

ela, que não teve seu nome identificado, o encontro também tratou do programa Auxílio Brasil. 

"Os fatos narrados pelos jornalistas são bastante graves, absolutamente públicos e notórios e 

têm o potencial de demonstrar, mais uma vez, o desequilíbrio das eleições. Tal pretensão, 

contudo, é absolutamente contrária ao ordenamento jurídico constitucional, que prima pelo 

princípio republicano no trato da coisa pública", afirma o senador Randolfe Rodrigues em sua 

representação. Fonte: Folha de S. Paulo  
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Candidatos ligados a clãs familiares naufragam em disputas estaduais 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 11h01min 

 

As eleições de 2022 foram marcadas pelas derrotas da maioria dos candidatos a 

governos estaduais ligados a clãs familiares. Por outro lado, governadores eleitos como 

Gladson Cameli (PP-AC), Helder Barbalho (MDB-PA), Rafael Fonteles (PT-PI), Raquel Lyra 

(PSDB-PE) se sagraram vitoriosos. Ao menos 18 filhos, netos, sobrinhos e bisnetos 

concorreram ao cargo de governador nos estados. Os quatro vitoriosos vão governar estados 

das regiões Norte e Nordeste, mas o fenômeno de proliferação política entre gerações 

familiares também esteve presente em outras regiões. "O familismo é um traço da nossa 

cultura política, vai de uma percepção da sociedade para os partidos. Esse fenômeno está 

ganhando novos ares, mas está muito longe de terminar", diz Priscila Lapa, doutora em Ciência 

Política pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Entre os derrotados, estão aqueles 

com sigla do nome ou sobrenome conhecidos inclusive nacionalmente, como ACM Neto (União 

Brasil), da Bahia, e Pedro Cunha Lima (PSDB), da Paraíba, respectivamente. Fonte: Folha de S. Paulo  
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Moraes determina que PRF detalhe convocação de agentes no segundo turno das 

eleições 

Poder Judiciário | 04/11/2022 – 14h07min 

 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou à 

Polícia Rodoviária Federal (PRF) que preste informações sobre os recrutamentos realizados 

para o segundo turno das eleições, detalhando a lotação de origem dos agentes e para onde 

eles foram enviados em missão. A resposta deve ser enviada pelo diretor-geral da PRF, 

Silvinei Vasques, em até 48 horas. Ele também deverá informar documentalmente a evolução, 

por ente federado, do efetivo mobilizado, em atuação e em pronto-emprego, desde o dia 28 de 

outubro - às vésperas do segundo turno - até esta sexta-feira (4). O despacho de Moraes não 

deixa explícito os motivos das providências. Fonte: Valor Econômico  

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/11/randolfe-pede-que-suposta-compra-de-votos-flagrada-por-caco-barcellos-seja-investigada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/11/randolfe-pede-que-suposta-compra-de-votos-flagrada-por-caco-barcellos-seja-investigada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/11/candidatos-ligados-a-clas-familiares-naufragam-em-disputas-estaduais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/11/candidatos-ligados-a-clas-familiares-naufragam-em-disputas-estaduais.shtml


 
 
 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

STF retoma análise sobre cobrança do Difal 

Poder Judiciário | 04/11/2022 – 12h28min 

 

O plenário virtual do STF (Supremo Tribunal Federal) voltou a julgar na 6ª feira 

(4.nov.2022) 3 ações que discutem a cobrança do Difal (Diferencial de Alíquota) do ICMS 

(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). A análise vai até 11 de novembro. A 

Corte decide se o recolhimento do Difal já está valendo para 2022 ou se a LC (Lei 

Complementar) 190, que regulamenta a cobrança, só tem efeito a partir de 2023. Todas as 

ações –saiba mais abaixo– estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Uma 1ª 

tentativa para analisar o caso começou em 23 de setembro. Na ocasião, Moraes votou pela 

cobrança regular a partir da vigência da LC, em 5 de janeiro deste ano. Em seguida, Dias 

Toffoli pediu vista (mais tempo de análise), suspendendo o julgamento. Na 6ª, Toffoli 

apresentou voto divergente. Segundo ele, deve valer o princípio nonagesimal, que só autoriza 

Estados a cobrarem tributo 90 dias depois de uma lei entrar em vigência. Ou seja, a cobrança 

valeria regularmente a partir do começo de abril deste ano A criação de efeitos só depois de 90 

dias também consta na própria LC. Para Moraes, no entanto, a lei complementar não modificou 

a carga tributária suportada pelos pagadores de impostos, só alterou a destinação da 

arrecadação. Fonte: Poder 360  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Soluções de inteligência artificial promovem celeridade para o Poder Judiciário 

Poder Judiciário | 03/11/2022  

 

O uso da inteligência artificial e o debate sobre a capacidade da tecnologia em tomar 

decisões foram discutidas no Conselho Nacional de Justiça em mais uma edição dos 

Seminários de Pesquisas Empíricas Aplicadas a Políticas Judiciárias. Na oportunidade o 

servidor do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e coordenador de Tecnologia da Informação da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), Guilherme Silva 

Figueiredo, concluiu que não é possível prescindir da intervenção humana, muito embora a 

tecnologia possa auxiliar na otimização do trabalho, colaborando com a celeridade do Poder 

Judiciário. O entendimento foi firmado após o colega se debruçar sobre a construção da 

plataforma Athos. “Ela é uma ferramenta de apoio. As decisões estão nas mãos dos ministros e 

dos estudiosos”, afirmou Figueiredo, que proferiu a palestra “Projeto Athos: Um Estudo de 

Caso sobre a inserção do Superior Tribunal de Justiça na Era da Inteligência Artificial”, 

transmitida na quinta-feira (20) pelo Canal do CNJ no YouTube e mediada pelo juiz auxiliar da 

Presidência do CNJ Adriano Silva. O Sistema Athos foi desenvolvido pelo STJ para a 

automação do exame de admissibilidade recursal. A plataforma agrega processos por critérios 

semânticos (palavras próximas) para criação de temas repetitivos da controvérsia. Cada grupo 

contém 50 processos contendo ao menos 90% de semelhanças segundo os critérios 

estabelecidos. Fonte: ASCOM CNJ 
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Centrão condiciona apoio ao orçamento secreto para aprovar PEC da Transição 
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O Centrão sinalizou que concorda em votar a Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) da Transição apresentada pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, 

mas condiciona os votos e exige o apoio do novo governo às pautas do grupo no Congresso. 

Uma das condições para liberar novos gastos fora do teto é a manutenção do orçamento 

secreto, esquema revelado pelo Estadão. O projeto de reeleição do presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), também deve entrar na negociação, de acordo com parlamentares. 

Durante a campanha, Lula foi crítico feroz ao orçamento secreto e prometeu acabar com o 

esquema se eleito. Aliada a ele no segundo turno, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) 

chegou a classificar o orçamento secreto de “maior esquema de corrupção do planeta Terra”. 
Fonte: O Estado de S. Paulo 
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À CNN, relator do Orçamento diz que Bolsa Família de R$ 600 está pacificado: “Vamos 

ter que atender” 

Poder Legislativo | 04/11/2022 – 11h54min 

 

O senador e relator-geral do Orçamento de 2023, Marcelo Castro (MDB-PI), disse à 

CNN na sexta-feira (4) que o Bolsa Família no valor de R$ 600 é algo “pacificado” e que 

“vamos ter que atender”. Para ele, o prazo de 17 de dezembro, estabelecido para que o 

Orçamento esteja pronto, já com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permitiria o 

auxílio promulgada, é “viável, se não houver marola, se todo mundo marchar na mesma 

direção”. Para Castro, não é possível reduzir o valor em cerca de R$ 200 no momento atual do 

país, como previsto no Orçamento enviado. “É uma coisa pacificada que nós vamos ter que 

atender agora, neste Orçamento”, disse. Fonte: CNN Brasil  
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Relator do orçamento prefere solução via PEC e convenceu governo Lula 

Poder Legislativo | 04/11/2022 – 05h 

 

Foi Marcelo Castro (MDB-PI) quem sugeriu a Geraldo Alckmin se desviar do teto de 

gastos de 2023 por meio de uma PEC, sepultando a alternativa via TCU. O relator do 

Orçamento vê mais segurança na opção, apesar de dar chance a Lira de ganhar pontos com 

Lula, o que desagrada a Renan Calheiros. Na reunião na quinta-feira (3), o PT fez quatro 

pedidos ao relator: 1) prever o reajuste do Auxílio Brasil; 2) recompor gastos da saúde que 

foram cortados; 3) recompor gastos da merenda escolar e 4) garantir o reajuste de 1,4%, acima 

da inflação, do salário mínimo. Castro respondeu que os quatro itens custam pouco mais de R$ 

90 bi. Fonte: O Estado de S. Paulo 
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Alckmin se reúne com relator para tentar adequar Orçamento a promessas de campanha 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 10h36min 

 

O vice-presidente eleito e coordenador da transição governamental, Geraldo Alckmin 

(PSB), se reuniu na quinta-feira (3) com o relator do Orçamento de 2023, Marcelo Castro 

(MDB-PI), e o com senador eleito Wellington Dias (PT-PI) para discutir a adequação da 

proposta orçamentária de 2023 a promessas de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula 

da Silva (PT). Também participaram da audiência a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), o 

coordenador do programa de governo de Lula, Aloizio Mercadante e os senadores Paulo 

Rocha (PT-PA), Jean Paul Prates (PT-RN), Fabiano Contarato (PT-ES), Confúcio Moura (MDB-

RO) e os deputados federais Reginaldo Lopes (PT-MG), Enio Verri (PT-PR), Rui Falcão (PT-

SP) e Paulo Pimenta (PT-RS). Fonte: G1 Notícias 
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Comissões se reúnem para decidir emendas ao Orçamento 

Poder Legislativo | 03/11/2022 – 18h 

 

As comissões permanentes do Senado continuam a se reunir na próxima semana para 

decidir as suas emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023. Na quarta-feira 

(9) serão três colegiados: Educação (CE), às 9h30, Infraestrutura (CI), às 10h, e 

Desenvolvimento Regional (CDR), às 15h. Cada comissão estabeleceu um prazo para que 

seus membros apresentem sugestões de emendas orçamentárias. Nas reuniões, os relatores 

das emendas em cada comissão vão apresentar os seus pareceres consolidando as 

sugestões. O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) é o relator na CE e o senador Acir 

Gurgacz (PDT-RO), na CDR. A CI ainda não decidiu o seu relator. Cada comissão permanente 

do Senado e da Câmara dos Deputados tem direito a apresentar oito emendas à Lei 

Orçamentária, sendo quatro de apropriação (acréscimo de dotação por meio de anulação de 

dotações da reserva de contingência) e quatro de remanejamento (acréscimo de dotação por 

meio da anulação de dotações constantes do projeto de lei). O mesmo vale para as comissões 

mistas permanentes do Congresso Nacional e para as Mesas diretoras do Senado e da 

Câmara. As emendas de Comissão não são de execução obrigatória. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Eventual reeleição de Lira poderia prejudicar Pacheco, avaliam aliados 

Poder Legislativo | 04/11/2022 – 15h30min 

 

A eventual reeleição de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara preocupa 

aliados do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). As articulações para o pleito 

nas duas Casas têm sido negociadas de forma conjunta pelos partidos, e Lira e Pacheco fazem 

parte de grupos opostos no momento. Se conseguir viabilizar a sua recondução por conta 

própria, ou seja, sem o apoio do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Lira poderia 

gerar um movimento semelhante na disputa pela presidência do Senado e prejudicar as 

articulações do mineiro. Pacheco já teve indicação de apoio de Lula. Lira, por sua vez, tem 

mantido conversas frequentes com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que detém a 

maior bancada do Senado e pode reivindicar a presidência da Casa. Assim, o PP e o PL 

poderiam tentar uma dobradinha na Câmara e no Senado em troca do apoio um do outro. 

Membros do PL já sinalizaram que pretendem reivindicar o comando do Senado. À Coluna, o 

líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), disse que a sigla já possui compromisso em apoiar 

a recondução de Lira ao comando da Câmara no ano que vem. No Senado, nomes como 

Wellington Fagundes (MT) e Rogério Marinho (RN) são vistos como potenciais candidatos à 

presidência do Senado. Fonte: O Estado de S. Paulo  
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PL terá candidato à presidência do Senado, diz líder do Governo 

Poder Legislativo | 04/11/2022 – 14h19min 

 

O líder do Governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), disse ao Poder360 na 6ª feira 

(4.nov.2022) que o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, terá candidato à presidência do 

Senado em fevereiro. O anúncio oficial deve ser feito na próxima 3ª feira (8.nov) em conversa 

do presidente da sigla, Waldemar da Costa Neto, com jornalistas. Por enquanto ainda não há 

um nome decidido para disputar a cadeira do atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

que tentará a reeleição. A equipe do PL não vê nenhuma chance de apoiar o mineiro na 
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eleição porque o considera “nome de Lula” no pleito. “O PL vai escolher dentro dos nomes que 

tem o candidato. A gente vai convergir de acordo com o perfil, que é o perfil do presidente do 

Senado, e é um perfil que exige que o presidente para ser eleito tenha também articulação com 

outros partidos”, disse o senador. Entre os nomes que mais preenchem esse perfil estão os do 

próprio Portinho e do Líder do Governo no Congresso, Eduardo Gomes (PL-TO), segundo 

apurou o Poder360. Ambos têm entrada em outros partidos e mostraram ter articulação para 

aprovar projetos governistas. De acordo com outros congressistas da sigla, o nome de Portinho 

estaria na frente da disputa interna. Fonte: Poder 360  
Leia mais 
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Equipe de Lula admite plano B à PEC da Transição após crítica de aliados 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 14h11min 

 

A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva avalia aceitar uma sugestão do 

Tribunal de Contas da União (TCU) e abrir um crédito extraordinário - fora do teto de gastos - 

para bancar o Auxílio Brasil de R$ 600 a partir de janeiro e outras despesas de interesse do 

novo governo. O chamado “waiver” (licença para gastar) tem batido nos R$ 160 bilhões, 

podendo chegar a R$ 200 bilhões, como defendem alguns integrantes da cúpula petista. A 

medida é uma alternativa à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição e seria 

adotada por Lula após a posse. A PEC foi anunciada na quinta-feira, 5, como solução para dar 

a Lula uma licença para gastar fora do teto de gastos e bancar programas prioritários fora do 

Lula após assumir a Presidência. A proposta, porém, foi alvo de críticas por forçar o futuro 

governo a ter que aceitar as condições do Centrão para a aprovação. Até então afastando essa 

possibilidade, o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), escalado por Lula para negociar a 

votação do Orçamento de 2023 com o Congresso, admitiu na sexta-feira, 4, que o governo de 

transição estuda a possibilidade de abrir um crédito extraordinário como alternativa. A PEC, 

porém, ainda é prioridade para o petista. O assunto foi discutido pela cúpula do PT em uma 

reunião na liderança do partido no Senado. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 
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Gleisi Hoffmann rebate Renan e diz que PEC da Transição é necessária para cumprir 

promessas de campanha 

Poder Legislativo | 04/11/2022 – 13h40min 

 

Depois de críticas do senador Renan Calheiros (MDB) sobre os caminhos adotados 

para viabilizar a chamada PEC da Transição, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, 

declarou na manhã de sexta-feira (4) que é necessário usar todas as possibilidades para 

viabilizar o que foi prometido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante a 

campanha eleitoral. A dirigente afirmou que conversou com Calheiros depois das declarações 

de que o PT estaria fazendo “uma barbeiragem”. “Conversei com o senador e mostrei que 

precisamos viabilizar aquilo que foi contratado nas urnas. Não podemos entrar em 2023 sem o 

Auxílio Brasil e sem garantia de aumento do salário mínimo”, afirmou. Gleisi fez um apelo ao 

Congresso para que os parlamentares tenham sensibilidade com o tema. A presidente do PT 

disse que ainda não tem o valor global da PEC e nem a estimativa do salário mínimo. “Estamos 

fazendo os cálculos. Muita coisa é dita, mas não temos todos os cálculos da área técnica. Não 

temos o valor total da PEC. Quando tivermos, vamos submeter ao presidente Lula”, destacou. 
Fonte: Valor Econômico  
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Republicanos não será da base de Lula, diz presidente do partido 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 13h29min 
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O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, disse ao Painel na sexta-feira (4) que o 

partido não integrará a base do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Com toda 

certeza", respondeu, ao ser questionado se ficará fora da base do novo governo. A avaliação é 

de que o resultado das urnas mostra que há uma direita consolidada no Brasil hoje. O futuro 

governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, eleito pelo Republicanos, é visto por partidos da 

base do presidente Jair Bolsonaro (PL) como a principal liderança deste campo a partir do ano 

que vem. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 
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Congresso tem 25 vetos presidenciais pendentes de deliberação 

Poder Legislativo | 04/11/2022 – 13h13min 

 

O Congresso Nacional ainda tem 25 vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, 

pendentes de deliberação. Todos estão trancando a pauta de votações, ou seja, têm que ser 

votados antes de outras matérias. Ainda não há previsão de quando será a próxima reunião do 

Congresso. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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“Orientação é colaborar”, diz secretário de Bolsonaro sobre transição 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 13h11min 

 

Os coordenadores das áreas política e técnica do próximo governo, Gleisi Hoffmann e 

Aloizio Mercadante, visitaram a sede do governo de transição, em Brasília, na 6ª feira 

(4.nov.2022). O presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou o secretário de Administração, Clóvis 

Curado, para o compromisso. Nenhum ministro do atual governo apareceu.  “Estamos 

apoiando, vamos dar todo o suporte necessário para a transição. A orientação é colaborar”, 

disse Curado ao Poder360. Entre os políticos que fizeram o reconhecimento do local ao lado 

de Gleisi, estava a ex-senadora Vanessa Grazziotin (PC do B-AM). Ela se candidatou a 

deputada neste ano e foi, assim como em 2018, derrotada. Na visita, integrantes da equipe do 

presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falaram a jornalistas. Rebateram as críticas à 

PEC que fura o teto de gastos. “A concepção da PEC é para resolver questões emergenciais, 

não tem nada a ver a questão de colocar em risco a questão fiscal. Já fizemos isso com a PEC 

dos precatórios. Ela tem esse sentido, de autorizar o governo a buscar soluções para pagar 

essas despesas emergenciais“, disse o senador Paulo Rocha (PT-PA). Os petistas vão cobrar 

de partidos do Centrão, apoio à PEC fura-teto por terem apoiado a aprovação da PEC dos 

Precatórios, em 2021. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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PT rebate críticas à PEC para furar teto: “Não há risco fiscal” 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 13h10min 

 

Os coordenadores das áreas política e técnica do próximo governo, Gleisi Hoffmann e 

Aloizio Mercadante, visitaram a sede do governo de transição, em Brasília, na 6ª feira 

(4.nov.2022). Na visita ao Centro Cultural Banco do Brasil, integrantes da equipe do presidente 

eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falaram a jornalistas. Os petistas rebateram as críticas à 

PEC que fura o teto de gastos. “A concepção da PEC é para resolver questões emergenciais, 

não tem nada a ver a questão de colocar em risco a questão fiscal. Já fizemos isso com a PEC 

dos precatórios. Ela tem esse sentido, de autorizar o governo a buscar soluções para pagar 

essas despesas emergenciais”, disse o senador Paulo Rocha (PT-PA). A equipe de Lula 

pretende cobrar de partidos do Centrão apoio à PEC fura-teto por terem apoiado a aprovação 

da PEC dos Precatórios, em 2021. Na 6ª feira, para a visita ao CCBB, o presidente Jair 
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Bolsonaro (PL) enviou o secretário de Administração, Clóvis Curado. Nenhum ministro do atual 

governo apareceu. “Estamos apoiando, vamos dar todo o suporte necessário para a transição. 

A orientação é colaborar”, disse Curado ao Poder360. Entre os políticos que fizeram o 

reconhecimento do local ao lado de Gleisi, estava a ex-senadora Vanessa Grazziotin (PC do B-

AM). Ela se candidatou a deputada neste ano e foi, assim como em 2018, derrotada. Fonte: Poder 

360 
Leia mais 
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Alcolumbre atua para que União Brasil feche aliança com Lula 

Poder Legislativo | 04/11/2022 – 12h15min 

 

O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP), atua nos bastidores para que o 

União Brasil, seu partido, formalize uma aliança com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT), para integrar a base do próximo governo. A pessoas próximas, Alcolumbre disse 

que espera um gesto público da equipe de Lula sinalizando que quer a adesão do União para 

que tudo ocorra de forma clara. Além disso, o senador afirmou que a legenda precisará ter 

participação efetiva na próxima gestão. Alcolumbre é considerado importante por aliados de 

Lula para ajudar a organizar as articulações do governo no Senado. O parlamentar é ligado ao 

presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e deve trabalhar pela sua reeleição. Os dois 

atuam em conjunto para formar um bloco composto pelo União e PSD. No pleito deste ano, em 

que conquistou um novo mandato pelos próximos oito anos, Alcolumbre optou pela 

neutralidade no segundo turno, sem manifestar apoio a Lula ou ao presidente Jair Bolsonaro 

(PL). Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Força de Bolsonaro no futuro depende de Lula, diz Renato Casagrande, reeleito no ES 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 12h12min 

 

O governador reeleito do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), avalia que o 

presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve, além de distensionar o ambiente político, 

proporcionar resultados econômicos para gerar confiança em parte dos eleitores do atual 

mandatário, Jair Bolsonaro (PL). Para ele, conduzir os próximos quatro anos com uma gestão 

econômica voltada para o centro, seguindo a linha da frente ampla formada no segundo turno 

da campanha, poderá evitar que Bolsonaro chegue forte de novo à próxima eleição. "Ele 

[Bolsonaro] se elegeu por causa do Lula. O Lula se elegeu por causa dele. Então vai depender 

muito do Lula e do projeto que ele vai liderar, da capacidade de manter ampla as forças que o 

colocaram no poder", disse ele na quinta-feira (3) em entrevista à Folha por telefone. Fonte: Folha 

de S. Paulo  
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Comissão debate proposta que estabelece normas gerais de fiscalização financeira da 

administração pública 

Poder Legislativo | 04/11/2022 – 11h16min 

 

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos 

Deputados debate na terça-feira (8) proposta que estabelece normas gerais de fiscalização 

financeira da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. Conforme o Projeto de Lei Complementar (PLP) 79/22, apresentado pelo 

deputado Fabio Trad (PSD-MS), a fiscalização financeira objeto da regulamentação abrange o 

autocontrole, o controle interno, o controle externo, o sistema nacional de auditoria do SUS e o 

controle social. Fonte: Agência Câmara  
Leia mais 
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Com Alckmin, governo Lula 3 troca superministério por vice empoderado 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 10h47min 

 

O terceiro governo do presidente Lula (PT) deve começar sem a figura de um 

superministério - como ocorre com a pasta da Economia na gestão de Jair Bolsonaro (PL). 

Terá, por outro lado, uma vice-presidência empoderada. Ocupada por Geraldo Alckmin (PSB), 

que governou São Paulo e disputou a presidência da República contra o próprio Lula em 2006, 

a vice-presidência terá influência direta, por exemplo, na Economia e no Ministério da Defesa. 

Integrantes da campanha de Lula defendem, inclusive, que Alckmin venha a comandar uma 

dessas pastas. Mas, mesmo que isso não venha a ocorrer – ele é resistente à ideia –, os 

nomes escolhidos vão passar pelo crivo do vice-presidente eleito. Para a Economia, por 

exemplo, assessores de Alckmin defendem o nome de Pérsio Arida, um dos criadores do Plano 

Real. Arida declarou voto em Lula em 2022 e não descartou integrar o novo governo do petista. 
Fonte: G1 Notícias  
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Meirelles nega ter sido convidado para assumir Fazenda 

Mercado | 04/11/2022 – 08h40min 

 

O ex-ministro da Fazenda do governo Michel Temer (MDB), Henrique Meirelles (União 

Brasil), disse na 5ª feira (4.nov.2022) que ainda não foi convidado para assumir a pasta no 

governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Meirelles, que também foi presidente 

do Banco Central durante os governos de Lula, tem boa relação com o petista, além de ser a 

pedida do mercado para cuidar da área econômica a partir de 2023. As especulações do seu 

nome aumentaram nas últimas semanas. Ao UOL o ex-ministro falou que a “conversa ainda 

não aconteceu”. Anteriormente, havia dito em entrevista ao Valor Econômico que foi alertado 

por pessoas próximas a Lula a “ficar preparado”, pois poderia ser convidado para um cargo no 

governo. “Mas não é uma coisa direta, oficial”, explicou. Meirelles apoia a eleição de Lula 

desde antes do 1º turno. Disse acreditar ser “provável” que o ex-presidente repita o seu 1º 

governo (2003-2006). Fonte: Poder 360  
Leia mais 
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Flávio Dino é citado como possível indicação de Lula ao STF 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 06h04min 

 

O ex-governador do Maranhão e senador eleito, Flávio Dino (PSB), 54 anos, é cotado 

para uma das indicações que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá para o 

STF (Supremo Tribunal Federal) em seu mandato. Dino é professor de direito e foi juiz. Durante 

o novo mandato de Lula, aposentam-se e precisarão ser substituídos no Supremo de Ricardo 

Lewandowski e Rosa Weber. Esse não é o único cargo para o qual o senador eleito é 

especulado. Ele também é citado como possível ministro da Justiça de Lula. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Ministério da Saúde de Lula tem ao menos 7 cotados 

Poder Executivo | 04/11/2022 06h02min 

 

Há ao menos 7 cotados para ocupar o Ministério da Saúde no novo governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT), que começará em 1º de janeiro de 2023. O Poder360 apurou que são 

os seguintes os nomes que circulam no entorno do presidente eleito para a Saúde: Alexandre 

Padilha, Arthur Chioro, David Uip, Humberto Costa, José Gomes Temporão, Ludhmila Hajjar e 

Margareth Dalcolmo. Há entre os citados políticos que já ocuparam o Ministério da Saúde em 
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governos petistas. Lula, porém, tem indicado a aliados que dará preferência a novos quadros 

na escalação da Esplanada dos Ministérios. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Casa Civil nomeia Alckmin e oficializa início da transição 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 05h36min 

 

A transição do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) para o governo do presidente 

eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi oficializada na madrugada da sexta-feira (4) com a 

nomeação de Geraldo Alckmin (PSB) para o Cargo Especial de Transição Governamental. 

Pela lei, o presidente pode formar uma equipe de transição com até 50 pessoas. O grupo terá 

acesso a dados da administração pública e trabalhará nas primeiras medidas do novo governo. 

Alckmin reuniu-se na quinta-feira (3) com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no Palácio do 

Planalto para iniciar o governo de transição. “A conversa foi muito proveitosa, objetiva. A 

transição já começou. […] Todo o fluxo de informações foi conversado também. E a transição 

será instalada com o objetivo da transparência, do planejamento e de continuidade da 

prestação de serviços à população”, disse o vice-presidente eleito depois da reunião. Fonte: Poder 

360 
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Lula avança nas negociações com PSD, União Brasil e MDB para formar a base 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 04h30min 

 

A disposição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em ampliar sua base 

de apoio para integrar partidos de centro e de centro-direita deu início a uma série de tratativas 

sobre espaços no futuro governo. Hoje independentes em relação a Jair Bolsonaro (PL), 

integrantes de MDB, PSDB, PSD, Cidadania e União Brasil enviaram sinais de que têm 

interesse em participar da nova gestão. Na mesa de negociações, além da possibilidade de 

indicarem nomes para ministérios, está a disputa pelos comandos da Câmara e do Senado em 

2023. Petistas fizeram chegar aos dirigentes partidários que Lula só irá definir sua equipe de 

ministros após ter um cenário claro de qual será sua base no Congresso. Ao mesmo tempo, o 

presidente eleito também indicou durante a campanha que deve aumentar os números de 

pastas na Esplanada das atuais 23 para até 33, o que lhe garantirá margem para negociar com 

os futuros aliados. No PSD, que fez parte da gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o 

presidente do partido, Gilberto Kassab, tem conversa marcada para a semana que vem com a 

sua correlata do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, para apresentar suas demandas. Fonte: Valor 

Econômico 
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Mercadante é cotado para Relações Exteriores, com Amorim na assessoria de Lula 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 23h01min 

 

O economista Aloizio Mercadante está cotado para ser Ministro das Relações 

Exteriores (Itamaraty). No governo Lula (PT), o cargo será um dos mais prestigiados, ao 

contrário do que ocorreu no governo de Jair Bolsonaro (PL). O presidente não privilegiava a 

política internacional –e chegou até mesmo a bater boca com presidentes como o francês 

Emanuel Macron, enquanto seu filho Eduardo Bolsonaro atacava a China. No desenho que já é 

debatido entre integrantes do núcleo mais próximo de Lula, o ex-chanceler Celso Amorim, 

principal referência do PT nas relações internacionais, seria assessor especial da Presidência 

para Assuntos Internacionais. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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“Não existe candidato a ministro”, diz Rui Costa, cotado para cargo no governo Lula 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 22h19min 

 

Cotado para assumir um ministério no novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT), o governador da Bahia, Rui Costa (PT), disse na quinta-feira (3), que, apesar das 

especulações, “não existe candidato a secretário ou a ministro”. “Eu, como sou governador, se 

alguém quisesse criar constrangimento para mim, já perderia ponto para ser secretário. Já 

perderia ponto no ranking de escolha. Portanto, como eu não quero perder pontos no ranking 

de escolha (para ministro), eu também não vou comentar a hipótese de ministério nenhum”, 

disse. Em entrevista coletiva ao lado do governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), 

após reunião que tratou da transição do governo estadual, Rui disse que recepcionou Lula e a 

mulher, Rosângela da Silva, a Janja, no sul da Bahia, onde o casal descansa após a 

campanha. O governador afirmou ainda que não criará nenhum “constrangimento” ao 

presidente eleito e que não comentará nada sobre ministérios. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Vice-líder da Minoria anuncia reunião entre Lula e Arthur Lira na terça-feira 

Poder Legislativo | 03/11/2022 – 18h28min 

 

O vice-líder da Minoria, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou que o presidente 

da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vão se reunir 

na terça-feira (8). Guimarães encontrou-se na manhã de hoje com Lira e informou que o 

presidente da Câmara está aberto a discutir as prioridades do novo governo no Legislativo. 

Para Guimarães, o diálogo com Lira é importante para viabilizar a votação de projetos com 

promessas de campanha e facilitar novas composições políticas. “As portas do diálogo estão 

escancaradas, por conta do que o presidente Lula falou de que precisamos pacificar o País”, 

disse. Fonte: Agência Câmara  
Leia mais 
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Transição de governo começa na segunda-feira 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 17h17min 

 

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se encontrou no início da tarde da quinta-

feira (3) com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no Palácio do Planalto, na primeira 

reunião para tratar da transição de governo. "Nós deveremos começar a partir de segunda-feira 

da próxima semana [a transição do governo]. Então, todo o fluxo de informações também foi 

conversado. Nós vamos encaminhá-las todas para o ministro Ciro Nogueira, para Casa Civil, e 

a transição instalada, com o objetivo da transparência, do planejamento, de continuidade dos 

serviços prestados à população e que a gente possa, nesse período, ter todas as informações 

e poder dar continuidade aos serviços, não interrompê-los e de outra forma, nos prepararmos 

para a posse no dia 1º [de janeiro]", disse Alckmin. De acordo com Geraldo Alckmin, a partir de 

segunda-feira (7) começarão uma série de reuniões de trabalho. De acordo com a legislação, 

50 pessoas podem ser nomeadas para atuar no período de transição, grupo que pode ter ainda 

servidores federais e voluntários. Os nomes, segundo o vice-presidente eleito, também devem 

começar a ser anunciados na segunda-feira." A partir de segunda-feira (7), depois que a gente 

fizer reunião com presidente Lula, a gente começa a divulgar os nomes da transição", informou. 
Fonte: Agência Brasil 
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PT e aliados definem como será dividida a equipe de transição; veja nomes 
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Em uma reunião virtual realizada na noite da quarta-feira (2), o PT e outros integrantes 

da coligação que venceu com Lula a eleição presidencial definiu o formato para a equipe de 

transição do governo Bolsonaro para o terceiro mandato do petista. Gleisi Hoffmann, 

presidente do partido, e outros líderes de legendas aliadas definiram a divisão para os 50 

nomes a que o futuro governo Lula tem direito para o grupo. Serão 12 nomes políticos e 38 

técnicos para a equipe de transição. A ideia é que cada um dos políticos coordene um grupo 

temático e os técnicos ficam vinculados a essas áreas. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Brasil e Reino Unido firmarão acordo para extinguir a bitributação 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 18h37min 

 

O Brasil vai avançar ainda mais na simplificação e modernização do sistema tributário, 

com a assinatura de um novo acordo internacional para evitar a bitributação, reduzindo litígios 

no âmbito externo. “Já assinamos 14 acordos e vou adiantando: devemos assinar, agora no 

mês de novembro, acordo com o Reino Unido”, disse o secretário especial da Receita Federal, 

Julio Cesar Vieira Gomes, ao participar na manhã de quinta-feira (3/11) da abertura do VIII 

Seminário Carf de Direito Tributário e Aduaneiro. O evento, promovido pelo Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, reúne autoridades em debates sobre os temas “Tributação 

sobre o lucro: perspectivas”, “Tributação das empresas transnacionais” e “Preço de 

Transferência no Brasil”. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 
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'Metaverso vai acontecer com ou sem o nosso investimento', diz executiva da Meta 

Mercado | 04/11/2022 – 14h58min 

 

As incertezas a respeito do futuro (e até mesmo do conceito) do chamado "metaverso" 

têm penalizado as ações da Meta (novo nome da empresa dona do Facebook). Alguns 

investidores temem que os bilhões de dólares usados no projeto não tenham o retorno 

esperado. Por outro lado, porta-vozes da própria companhia garantem que o metaverso não é 

um "projeto da Meta" e irá acontecer com ou sem o investimento da empresa nele. Durante o 

Web Summit, maior conferência de inovação e tecnologia da Europa, que acontece em Lisboa, 

Naomi Gleit, principal executiva de produtos da Meta, se mostrou otimista em relação ao 

projeto e afirmou que ele já é uma realidade. O metaverso traz ideia de um mundo virtual em 

que se consiga fazer tudo que se faz no mundo real. Ou seja, o usuário pode ter experiências 

cada vez mais imersivas na internet por meio dele, como "visitar" um lugar e interagir com 

outras pessoas. Segundo a executiva, trata-se de uma evolução da internet que conhecemos, 

que acontece "em duas dimensões" (ou seja, em 2D) para uma experiência 3D, que pode, ou 

não, ter como base o uso de dispositivos como fones de ouvido e óculos de realidade virtual, 

por exemplo. No Web Summit, inclusive, não era difícil encontrar stands de empresas 

expositoras oferecendo aos visitantes uma experiência em "realidade virtual" por meio dos 

aparelhos. Recentemente, inclusive, a própria Meta anunciou o lançamento de novos óculos de 

realidade virtual. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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Facebook e Instagram removem publicações com pedidos de intervenção militar 

Mercado | 04/11/2022 – 14h08min 

 

A Meta - empresa que controla o Instagram e Facebook - começou a remover 

conteúdos que pedem intervenção militar no Brasil. A empresa enfatiza que a medida não é 

nova e faz parte de uma interpretação de políticas que já existem na plataforma. Não foi 

informada a quantidade de publicações excluídas das redes. "Temos acompanhado com 

atenção os acontecimentos no Brasil e as conversas sobre esses eventos nas nossas 

plataformas, e começamos a remover pedidos para uma intervenção militar no Brasil no 

Facebook e Instagram", disse um porta-voz da Meta em nota. Desde a eleição no último 

domingo, 30, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também tem determinado a suspensão de 

diversos grupos no Telegram. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 
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Brasil amplia presença em megaconferência de tecnologia Web Summit 

Mercado | 04/11/2022 – 13h 

 

A forte presença brasileira tem chamado a atenção na Web Summit, maior conferência 

de tecnologia da Europa, que reúne mais de 70 mil pessoas em Lisboa durante a semana. São 

cerca de 300 empresários e pelo menos 60 startups em exibição, além de muitos participantes 

na plateia. Fundador e CEO do evento, o irlandês Patrick "Paddy" Cosgrave destacou o 

fenômeno já no início de seu discurso de abertura, na primeira noite do encontro. "Algumas 

vezes, nas edições anteriores, as pessoas ficavam surpresas com a quantidade de brasileiros 

na Web Summit. Agora já há quem diga: nossa, é uma invasão brasileira!", disse à Folha. A 

popularidade fez a conferência atravessar o Atlântico e ganhar uma edição especial no Brasil, 

que acontece pela primeira vez em maio de 2023. "O Brasil é um dos mercados de startups 

com crescimento mais acelerado no mundo. Isso é muito claro e tem sido muito constante. O 

que está motivando tudo isso? Eu não sei. O importante é que esteja acontecendo." A filial 

brasileira da conferência acontecerá no Rio de Janeiro. A cidade desbancou São Paulo, Porto 

Alegre e Brasília, que também haviam se candidatado pare receber o encontro. A experiência 

carioca com a realização de grandes eventos, como as Olimpíadas e a final da Copa do 

Mundo, pesou na decisão. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 
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INPI e OMPI assinam acordo na área de Tecnologia da Informação 

Poder Executivo | 04/11/2022 – 12h03min 

 

O presidente do INPI, Cláudio Vilar Furtado, e o diretor-geral adjunto no Setor de 

Infraestrutura e Plataformas da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), 

Kenichiro Natsume, assinaram na quinta-feira, dia 3 de novembro, um memorando de 

entendimento na área de Tecnologia da Informação. O memorando inclui ações como: 

fornecimento pela OMPI de sistemas corporativos para administração dos direitos de PI, 

serviços on-line e gestão de documentos; projetos de aprimoramento da gestão dos processos 

e fluxos de trabalho do INPI; projetos de digitalização e aprimoramento da qualidade dos 

dados; intercâmbio de dados para difusão da PI; e criação de bases de dados de PI. Fonte: ASCOM 

INPI 
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Inteligência artificial é ferramenta para compliance contra fraudes, avaliam executivos 

em simpósio 

Mercado | 04/11/2022 – 10h 
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A criação constante de novas tecnologias traz novas oportunidades para o setor 

financeiro, assim como novos riscos de fraudes e novas maneiras de cometer velhos crimes 

financeiros, como a lavagem de dinheiro. Da mesma forma, a mudança em visões sobre o 

papel das empresas, com a pauta ESG (questões ambientais, sociais e de governança, na 

sigla em inglês) se tornando mais presente, aumenta a preocupação com o ‘greenwashing’, ou 

seja, a uso do discurso sobre sustentabilidade sem medidas concretas e eficientes. Entre as 

possíveis soluções para combater essa modalidade de crimes estão a utilização da própria 

tecnologia, como a de inteligências artificiais capazes de identificar problemas com 

antecedência, a cooperação internacional entre autoridades e a educação, para que 

investidores e stakeholders conheçam os riscos e possam avaliá-los, sem cair em enganações. 

Os desafios para as áreas de compliance e a prevenção de crimes financeiros foram tema de 

simpósio da consultoria da Deloitte no final de outubro. Entre os debates, apareceram temas 

como criptomoedas, ESG e prevenção a fraudes cometidas através do pix. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 
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Conselho Diretor aprova piloto para conectividades nas escolas 

Poder Executivo | 03/11/2022 – 19h05min 

 

O Conselho Diretor da Anatel aprovou na quinta-feira, 3/11, o projeto-piloto que levará 

internet em banda larga a 177 escolas públicas de educação até março de 2023. O piloto faz 

parte do compromisso de investimento de R$ 3,1 bilhões assumido pelas prestadoras 

vencedoras da licitação de faixas de frequência destinadas à quinta geração do serviço móvel 

(5G). No Norte farão parte do projeto-piloto 33 escolas (11 em Pau D´Arco, no Pará, e 22 em 

Espigão do Oeste, em Rondônia); no Nordeste 38 (17 em Baía da Traição, na Paraíba, e 21 

em Santa Luzia do Itanhy, em Sergipe); no Centro-Oeste 37 (15 em Gaúcha do Norte, no Mato 

Grosso, e 22 em Cavalcante, em Goiás); 44 no Sudeste (23 em Berilo, em Minas Gerais, e 21 

em Silva Jardim, no Rio de Janeiro); e 25 no Sul (10 em Entre Rios, em Santa Catarina, e 15 

em Coronel Domingos Soares, no Paraná). Fonte: ASCOM ANM 
Leia mais 
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Criador do Web Summit quer que versão no Rio seja ‘evento mais internacional do 

Brasil’ 

Mercado | 03/11/2022 – 18h27min 

 

A ambição do Web Summit é transformar a versão carioca do maior evento de 

tecnologia da Europa em uma “porta de entrada de todo o mundo para a América do Sul”, 

afirma o fundador e CEO Paddy Cosgrave. Depois de receber mais de 70 mil pessoas na 

tradicional edição em Lisboa, o evento se prepara para atrair 10 mil participantes — “ou mais”, 

especula — no Riocentro em maio, em sua primeira experiência latino-americana. — Espero 

que seja o evento mais internacional que já houve no Brasil. O sonho da startup do Brasil 

costumava ser crescer no país ou na América Latina. Agora, elas olham para o mundo. Elas 

não veem mais como impossível criar uma empresa global a partir do Rio — diz o 

empreendedor irlandês, que foi um dos fundadores do Web Summit em 2009, ainda em Dublin. 

Questionado sobre qual impacto a mudança de governo no Brasil pode ter sobre as discussões 

no Web Summit Rio, Cosgrave desconversa — embora alguns dos seus principais convidados 

na edição deste ano em Lisboa atuem na arena política, como a primeira-dama da Ucrânia, 

Olena Zelenska, e o presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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ANM envia comitiva para participação no GARTNER IT SYMPOSIUM/XPO 2022 
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Na semana de 17 a 21 de outubro de 2022, no estado da Flórida/EUA, representantes 

da ANM participaram do Gartner IT Symposium/Xpo 2022, evento realizado pela Gartner Group 

Inc. O evento reuniu gestores administrativos e executivos de Tecnologia da Informação do 

mundo inteiro, contando, nesta edição, com mais de 10.000 participantes. A delegação 

brasileira contou com a participação de 250 servidores de órgãos governamentais. Em mais de 

150 palestras, workshops e mesas redondas foram apresentadas as principais tendências e 

tecnologias mundiais para a gestão e direcionamento institucional nos mais diversos setores. 

Os temas de maior destaque foram as tecnologias de Machine Learning (Aprendizagem de 

Máquina), AI (Inteligência Artificial), Infraestrutura e Segurança de Redes e Organizações Data-

Driven (orientadas a dados), temas consonantes com as ações estratégicas em andamento na 

ANM, e que visam a simplificação do processo de outorga, por meio da digitalização de 

documentos e análise automatizada. Fonte: ASCOM ANM 
Leia mais 
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Programa de trainee só para negros não é discriminatório, decide Justiça 

Poder Judiciário | 04/11/2022 – 14h10min 

 

A 15ª Vara do Trabalho de Brasília (DF) decidiu na quinta-feira (3) que o programa de 

trainee exclusivo para candidatos negros realizado pelo Magazine Luiza desde 2020 não é 

discriminatório. “Ao contrário, demonstra iniciativa de inclusão social e promoção da igualdade 

de oportunidades", escreveu a juíza do trabalho substituta Laura Ramos Morais, na decisão. A 

ação civil pública foi iniciada pela Defensoria Pública da União (DPU) em outubro de 2020, 

alguns dias depois de a varejista anunciar que apenas candidatos negros seriam aceitos em 

seu programa, e pedia R$ 10 milhões em indenização por dados morais. O defensor público da 

União Jovino Bento Junior, que assinou a ação contra a iniciativa, chamou o programa de 

"marketing da lacração", que tem "por objetivo não só o ganho político, mas também a 

ampliação dos lucros e faixa de mercado da empresa”. No pedido, defendeu que a medida 

gerava a exclusão de outros grupos de trabalhadores - como mulheres, asiáticos, indígenas e 

estrangeiros (ele citou, segundo a juíza, venezuelanos que vivem no Brasil). A DPU foi 

procurada, mas ainda não respondeu. Cabe recurso à decisão. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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