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Confirmadas sabatinas de Miriam Wimmer e Alexandre Freire para quarta, 23 

Poder Legislativo | 21/11/2022 

 

Conforme antecipado por TELETIME, as sabatinas de Miriam Wimmer e de Alexandre 

Reis Siqueira Freire acontecerão na quarta-feira, 23, às 9h, na Comissão de Infraestrutura (CI) 

do Senado. Miriam Wimmer foi indicada para ser reconduzida ao cargo de diretora da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), mas agora com um mandato de quatro 

anos. Já Alexandre Reis Siqueira de Freire foi indicado para substituir Emmanoel Campelo no 

Conselho Diretor da Anatel. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), convocou 

um esforço concentrado na Casa para esta semana com o objetivo de que aconteça a 

apreciação de autoridades. Após a sabatina na Comissão de Infraestrutura, as indicações da 

Anatel e da ANPD precisarão ainda de aprovação do Plenário. Fonte: Teletime  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel aprova Plano Estratégico 2023-2027  

Poder Executivo | 21/11/2022 – 19h42min 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou seu novo Plano Estratégico 

para o período de 2023 a 2027. O documento contém os fundamentos da atuação regulatória 

da Agência e está alinhado aos principais instrumentos de planejamento governamental, como 

o Plano Plurianual (PPA), as políticas públicas para o setor de telecomunicações e a Estratégia 

Federal de Desenvolvimento para o Brasil (EFD). O documento inovou na elaboração da nova 

identidade institucional da Agência, que passa a ter como propósito “conectar o Brasil para 

melhorar a vida de seus cidadãos”. A estratégia da Anatel está baseada em quatro valores – 

inovação, segurança regulatória, foco em resultados para sociedade e efetividade e construção 

participativa – e foi elaborada a partir da análise de cenários prospectivos, das incertezas 

críticas e das tendências que deverão moldar as telecomunicações e os usos da conectividade 

no médio e no longo prazo. Fonte: ASCOM Anatel 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissão rejeita isenção de IRPJ e CSLL para microempresas com receita menor que R$ 

360 mil 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 14h11min 

 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da 

Câmara dos Deputados rejeitou o Projeto de Lei Complementar 131/21, que isenta do Imposto 

Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) as 

microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional com receita bruta 

inferior a R$ 360 mil anuais. Apresentado pelo deputado Pedro Uczai (PT-SC) e outros 43 

parlamentares, o texto altera o Estatuto Nacional, da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte e, segundo Uczai, contou com a contribuição de entidades da sociedade civil, como a 

Associação Nacional Vida e Justiça em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid e o 
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Instituto Justiça Fiscal. O projeto também propõe que o estatuto seja alterado de forma que os 

rendimentos distribuídos aos sócios das micro e pequenas empresas sejam tributados pela 

mesma tabela progressiva dos demais contribuintes. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PL ‘cripto’ vai a plenário sem acordo sobre segregação patrimonial 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 05h02min 

 

O projeto de lei que regulamenta as responsabilidades dos intermediários de 

negociação com criptoativos chega terça-feira (22) para votação no plenário da Câmara dos 

Deputados sem acordo sobre a chamada segregação patrimonial, cláusula que disciplina a 

separação entre ativos da corretora e dos clientes e que ganhou notoriedade após os prejuízos 

deixados com a quebra da FTX. A proposta aborda princípios gerais da negociação de ativos 

digitais e se afasta de temas polêmicos, caso da segregação patrimonial e de benefícios fiscais 

para “mineração verde”, deixados para norma futura, possivelmente do Banco Central e da 

Receita Federal. O projeto de lei ganhou urgência na semana com a quebra da FTX. A 

corretora é suspeita de ter usado o dinheiro dos usuários para aplicações próprias e em 

subsidiárias, o que seria dificultado pela segregação patrimonial, além de dar como garantia 

tokens de sua emissão. Apenas com os 50 maiores credores, a corretora deve US$ 3,1 

bilhões. No caso da FTX, os clientes com recursos na plataforma não deverão ter preferência 

em receber seu dinheiro de volta antes dos demais credores. Em processos de liquidação, a 

segregação faz com que os ativos dos clientes sejam apartados e não entrem na massa de 

recuperação em favor dos demais credores. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRANSIÇÃO DE GOVERNO 

 

Por aprovação da PEC da Transição, Jaques Wagner deve assumir interlocução entre 

governo eleito e Congresso 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 15h49min 

 

Com o objetivo de destravar as negociações pela aprovação a proposta de emenda 

constitucional (PEC) da Transição, o senador Jaques Wagner (PT-BA) deve assumir a 

interlocução entre o governo eleito e o Congresso Nacional, especialmente as articulações no 

Senado, Casa que iniciará a apreciação do texto. Segundo apurou o Valor, a reclamação de 

senadores sobre a dificuldade de interlocução com a equipe de transição ampliou a 

preocupação do governo eleito com a tramitação da PEC. O prazo curto para a apreciação do 

projeto na Câmara e no Senado contribuiu para que o entorno do presidente eleito Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) passasse a considerar um rearranjo no grupo que comanda a interlocução 

com os congressistas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Equipe de Lula avalia inserir previsão de revisão do teto na PEC 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 14h59min 

 

O ex-ministro Aloizio Mercadante (PT) disse na terça-feira (22) que a equipe do 

presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), avalia inserir na PEC (proposta de emenda à 

Constituição) da Transição um dispositivo que permitiria uma revisão do teto de gastos por 

meio de lei complementar. A mudança abriria caminho para uma mudança da regra fiscal sem 

necessidade de elaboração de uma PEC, que tem um rito mais complexo e exige maior apoio 

no Congresso do que uma lei complementar. Essa previsão de rever a âncora fiscal existia na 
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Emenda Constitucional 95, que criou o teto, e estabelecida 2026 como data. No entanto, o 

dispositivo foi retirado durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alckmin anuncia novos integrantes para a transição de 12 partidos diferentes 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 14h58min 

 

O vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin (PSB), disse 

nesta terça-feira que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não irá indicar ministros na "correria". Em 

coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), ele disse que o petista ainda tem 40 dias 

até a posse. Por isso, poderia ir escolhendo os nomes aos poucos. Alckmin também anunciou 

novos nomes que vão integrar grupos temáticos do governo provisório (veja quem são ao final 

do texto). São representantes de 12 partidos diferentes. — Sobre os ministros, o presidente 

Lula tem 40 dias para ir anunciando — disse Alckmin, que citou o seu próprio caso quando foi 

eleito governador de São Paulo, ocasião em que demorou a anunciar secretários, e 

acrescentou: — A gente não deve ter essa correria. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em nova carta, economistas dizem a Lula que teto não garante disciplina fiscal 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 14h58min 

 

O ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira e outros quatro economistas assinaram nova 

carta ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicada na segunda-feira (21) pelo 

jornal Folha de S.Paulo, na qual dizem que o teto de gastos não garante disciplina fiscal. O 

documento é uma resposta à carta escrita por Armínio Fraga, Pedro Malan e Edmar Bacha, 

publicada na Folha em 17 de novembro, na qual os economistas dizem a Lula que é preciso ter 

responsabilidade social “pra já ou o quanto antes”. “Os referidos economistas [Fraga, Malan e 

Bacha] se opõem ao seu compromisso de revogar o teto de gastos, já que esse desempenha 

um papel fundamental de garantir a responsabilidade fiscal, mantendo a inflação sobre controle 

ao assegurar a confiança do mercado nas políticas do governo”, escrevem os signatários. Fonte: 

InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula viaja a Brasília na terça para reuniões com equipe da transição e definição sobre 

Defesa 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 13h28min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva desembarca na noite de terça feira em 

Brasília para acompanhar os trabalhos da equipe de transição de governo. Será a sua segunda 

viagem à capital federal desde a eleição. Mesmo em recuperação de uma cirurgia nas cordas 

vocais, Lula deverá ter uma série de reuniões estratégicas para definição dos nomes que 

ocuparão ministérios no novo governo. Em Brasília, o presidente eleito também vai 

acompanhar de perto as negociações para a tramitação da PEC da Transição no Congresso. A 

cúpula da transição aguarda Lula para bater o martelo quando aos nomes que integrarão o 

grupo temático da Defesa. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Republicanos declara apoio para reeleição de Arthur Lira para presidente da Câmara 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 13h13min 

 

O Republicanos declarou apoio à reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, 

Arthur Lira (PP-AL), em reunião do partido com os atuais e novos parlamentares eleitos. O 
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apoio é importante para Lira porque o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira 

(SP), era apontado como um de seus potenciais adversários na disputa que ocorrerá em 

fevereiro. Em troca do apoio, o partido espera renovar o acordo com Lira para que o deputado 

Jhonatan de Jesus (RR) seja eleito ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) na vaga 

aberta para indicação da Câmara - o cargo está vago desde julho, com a aposentadoria da 

ministra Ana Arraes. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líderes do PT dizem que PEC da Transição será votada no Senado no dia 29 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 12h58min 

 

Líderes do PT na Câmara dos Deputados estimam que a proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) da Transição será votada no Senado no dia 29 de novembro. Segundo os 

deputados Reginaldo Lopes (SP) e José Guimarães (CE), a conclusão da análise do projeto 

que abre espaço no orçamento de 2023 para as promessas do presidente eleito Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) é importante para que a medida entre em vigor ainda neste ano. — O prazo 

mais importante o Senado já marcou, que é votar e apreciar no dia 29 (de novembro). O prazo 

que eles vão trabalhar para apresentar em definitivo deve levar em conta esse prazo — disse 

Lopes após reunião com lideranças da atual oposição ao governo Bolsonaro. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Jean Paul: Petrobras deve suspender qualquer venda de ativo em curso  

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 12h13min 

 

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) disse na terça-feira que a Petrobras deve 

suspender qualquer venda de ativo em curso até que seja concluída a mudança de governo. 

Ele, que foi indicado pelo governo de transição para conduzir os trabalhos do subgrupo de 

petróleo, gás natural e biocombustíveis, falou com jornalistas após encontro com o Ministro de 

Minas e Energia, Adolfo Sachsida. "O ministro se comprometeu a sustar ou suspender 

qualquer decisão de caráter estrutural e estratégico até a mudança de governo", disse Prates. 

Segundo ele, há a preocupação de que seja dado seguimento à venda de refinaria, gasodutos, 

"pequenas sedes" da Petrobras localizadas em diferentes regiões. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MDB indica cinco deputados para acompanhar grupos na transição do governo 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 11h22min 

 

O MDB indicou cinco deputados federais para acompanhar os trabalhos da equipe de 

transição após pedido da presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR). Eles se somarão a 

outros integrantes do partido que já vinham participando formalmente das equipes, como a 

senadora Simone Tebet (MS). A participação intensifica a aproximação entre o partido e o 

governo eleito. O deputado Newton Cardoso Júnior (MG), um dos indicados, disse que aceitou 

a função com a missão de fazer a interlocução entre o governo federal e o governador de 

Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que fez oposição ao PT. "Precisamos ter esse canal de 

diálogo para levar investimentos e recursos para as regiões de Minas", disse. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líder do governo diz que orientará contra gastos superiores a R$ 80 bi na PEC da 

Transição 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 11h02min 
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O líder do governo Jair Bolsonaro (PL) na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-

PR), afirmou que a atual gestão só terá uma posição sobre a proposta de emenda 

constitucional (PEC) da Transição quando houver de fato um texto protocolado, mas que é 

contra a autorização para que o governo eleito possa elevar o teto de gastos acima de R$ 80 

bilhões em 2023. “Estou disposto a aprovar até R$ 80 bilhões, o suficiente para aumentar o 

salário mínimo [acima da inflação] e os R$ 200 do Auxílio Brasil que o presidente Jair 

Bolsonaro também prometeu”, afirmou Barros ao Valor. “Acima disso, não tem chance”, disse. 

O governo eleito quer uma autorização para gastar cerca de R$ 200 bilhões a mais no próximo 

ano, contudo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Transição: ala econômica de Lula aceita incluir em PEC mecanismo que garanta nova 

“âncora” fiscal 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 08h02min 

 

A ala econômica da equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, aceitou 

incluir na proposta conhecida como PEC da Transição um mecanismo que garanta a adoção 

de uma nova "âncora" fiscal para o país. O objetivo é conseguir aprová-la até o fim do primeiro 

semestre de 2023. A PEC da Transição prevê, entre outros pontos, que os recursos do Auxílio 

Brasil (que voltará a se chamar Bolsa Família) fiquem fora do teto de gastos. O governo eleito 

argumenta que a medida é necessária, por exemplo, para garantir o pagamento mensal de R$ 

600, uma promessa de campanha de Lula. O Orçamento enviado pelo governo Jair Bolsonaro 

garante R$ 405 mensais. Aprovado em 2016 e em vigor desde 2017, o teto de gastos é uma 

regra constitucional que limita as despesas da União à inflação do ano anterior. Durante toda a 

campanha deste ano, Lula criticou o teto de gastos e disse que, se eleito, buscaria revogar a 

medida. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Senadores se queixam de falta de articulação do time de Lula na PEC da Transição  

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 05h01min 

 

Senadores têm criticado o que consideram ser falta de articulação política da equipe de 

Lula na PEC da Transição. Sob reserva, um aliado disse que os petistas parecem querer 

“aprovar o texto por osmose”, ou seja, sem se mexer. Líderes afirmam que não foram 

procurados, outros que não entendem o que o PT deseja. “Até agora só soube que existe a 

PEC pela imprensa. Parece que é virtual”, diz Angelo Coronel (PSD-BA). Nesse vácuo, 

ganham corpo opções como a de Tasso Jereissati (PSDB-CE), revelada pelo Estadão, que 

libera R$ 80 bi para Lula gastar em 2023, bem abaixo dos R$ 200 bi pretendidos. O PT corre 

ainda o risco de não emplacar o relator da PEC, a ser escolhido por Davi Alcolumbre (União-

AP). O favorito é Alexandre Silveira (PSD-MG). Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Grupo de Igualdade Racial de Lula prevê disputas com partidos aliados por participação 

no governo  

Poder Executivo | 22/11/2022 – 05h 

 

Integrante do grupo de trabalho de Igualdade Racial no governo de Transição, Givânia 

Maria da Silva acredita que o pleito pela maior participação de negros no governo provoque 

atritos com partidos da aliança que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência. “Elegemos 

Lula numa coalizão com alguns partidos que não têm tradição de discutir a questão racial. 

Certamente, haverá disputas”, diz. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Equipe de transição se divide sobre Coaf e avalia revisão de acordos internacionais 

como os usados na Lava-Jato 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 04h30min 

 

Um dos principais temas que dominaram a campanha presidencial, o combate à 

corrupção começou a ser discutido dentro da equipe de transição do presidente eleito Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT). As medidas iniciais a serem debatidas a partir desta semana pelos 

grupos técnicos incluem desde mudanças nos acordos de cooperação internacional até o 

destino do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão voltado para 

combater a lavagem de dinheiro. O grupo técnico para discutir a agenda anticorrupção e temas 

judiciários é formado majoritariamente por advogados e juristas críticos à Operação Lava-Jato. 

Esse alinhamento não tem impedido divergências durante os debates do grupo de transição. 

Um caso é justamente a destinação do Coaf, órgão que se tornou um dos principais 

instrumentos de investigações de crimes do colarinho branco. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Movimentos sociais cobram mais espaço na transição de Lula e se mobilizam para 

posse 

Poder Executivo | 21/11/2022 – 23h01min 

 

Representantes de movimentos sociais, que são base eleitoral do presidente eleito Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT), pediram a aliados do petista mais espaço na equipe de transição. 

Nos núcleos que fazem o diagnóstico das áreas do governo, há uma avaliação de que é 

necessário ampliar a participação desses grupos, mesmo que como voluntários. O recado foi 

transmitido à presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), em reunião na semana passada. Além 

da maior representatividade nas discussões, integrantes de 22 entidades debateram a 

organização da posse de Lula. A ideia é convocar militantes, com o objetivo de dar uma 

demonstração de força do presidente eleito. Existe também a intenção de garantir mobilização 

popular para a diplomação de Lula e de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), que deve ocorrer em 

19 de dezembro. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Alckmin anuncia site oficial do governo de transição 

Poder Executivo | 21/11/2022 – 21h11min 

 

O vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou na segunda-

feira (21) o lançamento do site oficial do governo de transição. O endereço on-line foi nomeado 

“O Brasil do Futuro”. No site, é possível encontrar informações sobre o Gabinete de Transição, 

os conselhos político e social e os grupos técnicos, além de documentos e boletins. “Conheça 

o site oficial da transição para um novo tempo de prosperidade, responsabilidade e justiça 

social”, escreveu Alckmin em seu perfil no Twitter. Na publicação, marcou o presidente eleito, 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Gasto de até R$ 136 bi não gera expansão fiscal, diz ex-ministro 

Poder Executivo | 21/11/2022 – 20h11min 

 

O ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Nelson Barbosa, integrante da equipe de 

transição de governo, afirmou na segunda-feira (21), em Brasília, que um gasto adicional de R$ 

136 bilhões além do teto não geraria uma expansão fiscal do governo. "O orçamento que foi 
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mandado para 2023 tem um gasto, em proporção do PIB [Produto Interno Bruto], inferior ao de 

2022. Esse ano, o governo Bolsonaro vai gastar, segundo o último relatório bimestral, 18,9% 

do PIB", disse Barbosa, em conversa com jornalistas no Centro Cultural Banco do Brasil 

(CCBB), em Brasília, onde trabalha a equipe de transição. "Para o ano que vem, o governo 

propôs um gasto de 17,6% do PIB, significativamente inferior ao desse ano. Significa que se 

você adicionar até R$ 136 bilhões no orçamento, em termos do tamanho da economia, não 

será expansão fiscal", assegurou. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Gleisi defende Bolsa Família fora do teto de forma permanente, mas diz que decisão 

depende do Congresso 

Poder Legislativo | 21/11/2022 – 19h19min 

 

A presidente do PT e coordenadora do grupo de articulação política da transição de 

governo, deputada Gleisi Hoffmann (PR), defendeu na segunda-feira (21) que o Bolsa Família 

fique fora do teto de gastos de forma permanente. Ela ressaltou, no entanto, que a decisão 

dependerá do Congresso. A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vem 

discutindo nos últimos dias, com líderes do Senado e da Câmara, uma Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) para viabilizar o pagamento de R$ 600 de Auxílio Brasil (futuro Bolsa 

Família) a partir de janeiro. O novo governo também quer pagar R$ 150 por criança com 

menos de 6 anos na família carente. Chamada de PEC da Transição, a proposta prevê tirar do 

teto de gastos todo o valor previsto para o Bolsa Família, que ano que vem deverá ser de R$ 

175 bilhões. Assim, o novo governo poderá fazer os gastos extras necessários para viabilizar o 

programa social sem ferir a regra que determina que as despesas da União devem se limitar ao 

valor do ano anterior, corrigido pela inflação. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Grupo de Desenvolvimento Regional da transição vai analisar contratos da União para 

2023 

Poder Executivo | 21/11/2022 – 18h54min 

 

O grupo de Desenvolvimento Regional de transição do governo eleito fará uma 

avaliação detalhada de todos os contratos do setor estabelecidos pela União para 2023, 

afirmou o integrante do grupo e deputado distrital Leandro Grass (PV). A ideia é descobrir se 

não há alguma “vulnerabilidade” no contrato. “É uma orientação para todos os grupos [setoriais 

do governo eleito]: fazerem uma avaliação de contratos e estabelecer alguns alertas sobre 

aqueles que tenham alguma vulnerabilidade”, disse Grass a jornalistas após reunião no Centro 

Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde está sendo realizada a transição do governo eleito. 

Grass foi candidato a governador do Distrito Federal com apoio do presidente eleito Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT). “O contrato está ok, mas não tem inclusão orçamentária. Isso é um alerta 

possível”, disse, citando também possibilidade de problemas “jurídicos e normativos”. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 
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Transição faz reunião sobre divulgação de dados após saia justa com Janones 

Poder Executivo | 21/11/2022 – 18h15min 

 

O GT (Grupo de Trabalho) de Comunicação Social da transição de governo fez uma 

reunião para esclarecer quais informações recebidas pela transição de governo podem ser 

divulgadas e organizar um fluxo de divulgação desses dados. O objetivo é evitar saia justa com 

o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), que até o momento vem colaborando com o 

compartilhamento do material necessário à futura gestão. O encontro aconteceu após o 
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deputado federal André Janones (Avante-MG) ter divulgado que o instituto Paraná Pesquisas 

ganhou um contrato com a Secom (Secretaria de Comunicação) da Presidência no valor de R$ 

13 milhões. "Irão para a cadeia junto com Bolsonaro", escreveu em uma rede social. O episódio 

gerou desconforto porque a informação estava imprecisa —o valor seria bem menor, R$ 1,6 

milhão.  Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Appy propõe gatilho na reforma para evitar perdas de Estados e municípios 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 09h41min 

 

O economista Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), defendeu 

na segunda-feira (21) que, ao tratar de impostos que incidem sobre o consumo, a reforma 

tributária contemple um gatilho para blindar Estados e municípios de eventual perda de 

arrecadação com projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Appy participou de seminário 

promovido pelo próprio CCiF. Essa reforma é considerada prioritária pela equipe de transição 

do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e com as negociações mais avançadas no 

Congresso. Com o gatilho, haveria um aumento da alíquota de referência do Imposto sobre 

Bens e Serviços (IBS, que deve agregar os demais tributos) para compensar desonerações 

aprovadas. É uma resposta à aprovação no Congresso, com apoio do atual governo, de dois 

projetos para diminuir o ICMS cobrado sobre combustíveis, telecomunicações, energia elétrica 

e transportes (aprovação que tinha o objetivo de mitigar a alta de preços e, assim, impulsionar 

os índices de apoio ao então candidato à reeleição Jair Bolsonaro). A perda de receita foi 

estimada em R$ 124 bilhões por ano pelos Estados. Fonte: InfoMoney  
Leia mais 
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ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Incerteza fiscal faz Bolsa destoar dos demais índices globais 

Mercado | 22/11/2022 – 06h 

 

O Ibovespa, índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), destoa dos mercados de 

ações internacionais desde as eleições de 2022. Acumula queda de 4,2% de 28 de outubro, 

último pregão antes do pleito, até a segunda-feira (21). Os principais índices dos países 

desenvolvidos e emergentes registraram alta no período. O índice havia subido 3,2% na 1ª 

semana pós-eleições, mas a lua de mel do mercado com o governo Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT) não durou muito tempo. Um dos motivos é a iniciativa de aumentar as despesas públicas, 

com a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) fura-teto para custear promessas de 

campanha, como aumento permanente do Bolsa Família para R$ 600. O texto que ainda não 

foi apresentado pode romper o limite de gastos em R$ 198 bilhões. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Social não se opõe ao fiscal, diz Presidente da Febraban 

Mercado | 21/11/2022 – 09h39min 

 

O presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney, defendeu a 

necessidade de dar um voto de confiança ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 

relação ao equilíbrio da política fiscal e social no próximo governo. Para Sidney, a retomada de 

políticas sociais não se contrapõe às questões fiscais e ajuda no crescimento econômico do 

país. “O que precisamos é construir um caminho para, com transparência e previsibilidade, 
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acomodar as pressões fiscais por conta da agenda social, em particular a questão do Bolsa 

Família”, disse o presidente da federação em entrevista ao jornal Correio Braziliense divulgada 

na segunda-feira (21). “A preocupação com o social é fundamental e não se contrapõe à 

questão fiscal, nem vice-versa, pois não são excludentes, e uma precisa da outra numa relação 

contínua de interdependência.” Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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JUDICIÁRIO 

 

Comissão do Senado aprova indicações ao STJ, CNJ, CNMP e TST 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 14h07min 

 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado sabatinou e aprovou na terça-

feira duas indicações para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O juiz 

federal Messod Azulay Neto recebeu aval por unanimidade dos 27 membros da comissão. 

Também juiz federal, Paulo Sérgio Domingues recebeu 26 votos favoráveis e um contrário. 

Presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre (União-AP) requisitou que as indicações sejam 

apreciadas pelo plenário do Senado ainda na terça-feira. Também foram avaliados e 

aprovados na CCJ a juíza trabalhista Liana Chaib para o cargo de ministra do Tribunal Superior 

do Trabalho (TST), por unanimidade; Engels Augusto Muniz, para ser reconduzido ao cargo do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com 25 votos a favor, um contrário e uma 

abstenção; e Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, para ser reconduzido ao cargo do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com 26 votos a favor e uma abstenção. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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ORÇAMENTO 

 

Economia bloqueia mais R$ 5,7 bi em despesas discricionárias para cumprir teto 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 15h43min 

 

O Ministério da Economia anunciou um bloqueio adicional de R$ 5,7 bilhões no 

orçamento de 2022. Com isso, o total de recursos congelados subiu para R$ 15,4 bilhões. De 

acordo com o Relatório de Receitas e Despesas do 5º Bimestre, o corte adicional foi 

necessário para pagar benefícios previdenciários (R$ 2,3 bilhões) e por conta da suspensão da 

medida provisória que adiava para o ano que vem repasses da Lei Adir Blanc. O bloqueio foi 

necessário para que os desembolsos não ultrapassassem o limite do teto de gastos, regra que 

proíbe dispêndios acima dos registrados no ano passado, corrigidos pela inflação. O relatório, 

divulgado na terça-feira, 22, pelo Ministério da Economia, traz ainda revisões em expectativas 

de receitas e nas projeções de gastos até o fim deste ano, na comparação com o relatório 

publicado em julho. Fonte: InfoMoney  
Leia mais 
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Congresso articula liberação de R$ 7,9 bilhões do orçamento secreto 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 11h53min 

 

Lideranças do Congresso articulam a aprovação de projeto que promove uma manobra 

para abrir espaço, ainda neste ano, para o pagamento de emendas do orçamento secreto. A 

votação está prevista para terça-feira (22), na Comissão Mista de Orçamento (CMO). Se 

passar, vai para o plenário. Cerca de R$ 7,9 bilhões em emendas foram bloqueadas pela 

equipe econômica para não furar em 2022 o teto de gastos, que atrela o crescimento das 

despesas à inflação. Os líderes dos partidos pressionam pela liberação desses recursos que, 
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na prática, como mostrou o Estadão, funcionam como moeda de troca nas negociações das 

votações. Inicialmente, o projeto do governo ampliava o prazo para o envio de propostas de 

abertura de créditos adicionais para remanejar despesas do Orçamento de 2022. Esses 

créditos suplementares são comuns no fim de cada ano. Mas o relator do projeto, deputado AJ 

Albuquerque (PP-CE), incluiu vários artifícios técnicos para, na prática, abrir espaço no teto. 
Fonte: InfoMoney  
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CMO mantém estimativa de arrecadação em R$ 2,3 trilhões em 2023 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 09h48min 

 

O relatório de receita do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023 mantém a 

previsão de arrecadação do governo federal no ano que vem em R$ 2,3 trilhões. No parecer 

entregue na terça-feira (22) à Comissão Mista de Orçamento (CMO), o relator, deputado Hélio 

Leite (União Brasil-PA), preferiu não alterar as projeções devido a “incertezas” sobre as 

decisões que serão tomadas pelo novo governo. Foram acatadas apenas emendas que 

restabelecem a previsão de receita da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria 

Cinematográfica Nacional (Condecine), mas que tem pouco impacto no valor final. A votação 

ainda não foi marcada. “Consideramos adequados os parâmetros constantes do PLOA. 

Embora existam prognósticos mais atualizados de evolução de parâmetros e da arrecadação, 

abstivemo-nos de incluir alterações no Orçamento de 2023 em virtude de incertezas quanto às 

decisões que serão tomadas pelo novo governo”, diz o deputado, no parecer. Fonte: InfoMoney  
Leia mais 
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Relator apresenta parecer pela aprovação, com ressalvas, das contas de governo de 

2016 e 2018 

Poder Legislativo | 21/11/2022 – 19h43min 

 

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) apresentou na segunda-feira (21) parecer e 

projeto de decreto legislativo para aprovação, com ressalvas, das contas do presidente Michel 

Temer relativas ao ano de 2018, último da sua gestão. Foram feitas oito ressalvas em relação à 

execução orçamentária, entre elas a inobservância de requisitos legais para a concessão de 

incentivos fiscais. Outras 17 ressalvas foram relacionadas ao balanço geral da União. Moura 

também apresentou relatório sobre as contas de 2016, quando a presidente Dilma Rousseff 

sofreu um processo de impeachment e foi substituída, em 12 de maio, por Temer. Neste caso, 

o senador colocou no projeto de decreto legislativo que as ressalvas serão as apontadas pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) em parecer preliminar. Foram quatro ressalvas de 

execução orçamentária para o período Dilma. Para Temer, foram 6 mais 22 referentes ao 

balanço geral da União. Entre as ressalvas das contas de 2018, o senador relacionou a 

ausência de comprovação de destinação regional para recursos de irrigação, uma 

superavaliação do estoque da dívida pública em R$ 29,2 bilhões, e uma divergência de R$ 1 

bilhão entre o valor de reservas para perdas do Fundo de Financiamento Estudantil registrado 

no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e o apontado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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Senado já tem 3 PECs alternativas à de Lula, todas do PSDB 

Poder Legislativo | 21/11/2022 – 19h20min 

 

Enquanto o governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta viabilizar a 

aprovação da PEC fura-teto, chegaram ao Senado ao menos 3 propostas de emenda à 

Constituição alternativas para pagar o auxílio de R$ 600 em 2023. Todas elas partiram da 
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bancada do PSDB, que tem 6 integrantes. A minuta da PEC fura-teto, entregue pelo vice-

presidente eleito e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin (PSB), a líderes do 

Congresso na semana passada, autoriza gastos de até R$ 198 bilhões fora do mecanismo que 

limita o crescimento das despesas públicas. Nos últimos 7 dias, vieram à tona propostas 

alternativas de José Serra (SP), Alessandro Vieira (SE) e, agora, de Tasso Jereissati (CE). O 

senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) prepara seu próprio texto, mas disse que vai 

esperar a versão final da PEC fura-teto para decidir o que fará. Aliado de Lula e integrante do 

governo de transição, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou na segunda-feira (21) 

que a versão definitiva da PEC fura-teto ficará pronta até terça-feira (22). Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Relator da receita orçamentária volta a prever arrecadação da Condecine 

Poder Legislativo | 21/11/2022 – 18h 

 

O relator da receita do Orçamento de 2023, deputado Hélio Leite (União-PA), 

apresentou na segunda-feira (21) seu parecer, mantendo inalterada a previsão feita pelo 

governo no projeto da Lei Orçamentária (PLN 32/22), de R$ 2,25 trilhões em receitas primárias. 

Ele acrescentou apenas R$ 1,2 bilhão de arrecadação da Contribuição para o Desenvolvimento 

da Indústria Cinematográfica (Condecine). Na mensagem que encaminhou o projeto de 2023, o 

governo explicou que não previu a receita porque a ideia era extinguir o tributo, pago pelo 

próprio setor. O deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) foi autor de uma das seis emendas que 

pediram a volta da contribuição na previsão orçamentária. Segundo ele, o tributo existe desde 

1966 e é uma importante fonte para as atividades cinematográficas. Hélio Leite disse que 

preferiu não mexer nos demais itens da proposta, mesmo que alguns parâmetros 

macroeconômicos pudessem ser atualizados. “Consideramos adequados os parâmetros 

constantes do PLOA. Embora existam prognósticos mais atualizados de evolução de 

parâmetros e da arrecadação, abstivemo-nos de incluir alterações no Orçamento de 2023 em 

virtude de incertezas quanto às decisões que serão tomadas pelo novo governo”, explicou. 
Fonte: Agência Câmara 
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PEC fura-teto precisa ser a 2ª mais rápida para valer em 2023 

Poder Executivo | 21/11/2022 – 13h20min 

 

Para cumprir suas promessas sobre o Auxílio Brasil, o presidente eleito, Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT), precisa que a PEC fura-teto tenha a 2ª aprovação mais rápida de uma 

proposta de emenda à Constituição desde 1988. Se for apresentada na segunda-feira (21) —o 

que ninguém espera que aconteça— e promulgada em 22 de dezembro, último dia antes do 

recesso de fim de ano do Congresso, a proposta de Lula terá tramitação de 32 dias. O 

levantamento da tramitação das PECs foi feito pela Metapolítica Consultoria a pedido do 

Poder360. Conta da data em que a proposta foi protocolada até sua publicação no DOU como 

emenda constitucional. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Republicanos, partido de Mourão, Tarcísio e Damares, resolve ficar neutro sobre 

governo Lula 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 15h04min 

 

A executiva nacional do Republicanos declarou na segunda-feira (22) que pretende 

adotar uma postura independente em seu relacionamento com o próximo governo no 
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Congresso Nacional. A decisão, de acordo com o partido, foi unânime entre seus dirigentes, e 

acaba por beneficiar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que passa a contar com 

um possível opositor a menos no Legislativo. Na atual legislatura, o Republicanos é um aliado 

estratégico do presidente Jair Bolsonaro. E muitos nomes próximos do atual presidente se 

candidataram e se elegeram pelo partido para a próxima legislatura. Com 44 deputados, o 

partido abrigou nomes de destaque do governo, como o vice-presidente Hamilton Mourão, 

eleito senador pelo Rio Grande do Sul; a ex-ministra dos direitos humanos Damares Alves, 

eleita senadora pelo Distrito Federal, e o ex-ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas, eleito 

governador de São Paulo. Com a decisão da posição independente, os quadros bolsonaristas 

do partido ficam liberados para fazer oposição ao novo governo. Sua bancada de deputados 

(que passam a ser 42 a partir de 2023), muitos com carreiras anteriores ao mandato de 

Bolsonaro, já podem pender para o lado de Lula. O partido também fechou questão sobre o 

apoio à reeleição do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Fonte: 

Congresso em Foco 
Leia mais 
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PT está ‘bem articulado’ com Lira para votar PEC na Câmara, diz Guimarães 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 13h54min 

 

O deputado José Guimarães (CE), vice-presidente do PT, afirmou na terça-feira, 22, 

que o partido está “bem articulado” com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para 

votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira o Bolsa Família do teto de gastos 

– a regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação. De acordo 

com o parlamentar, contudo, o texto da PEC depende agora do Senado, onde a tramitação vai 

começar. “A nossa prioridade é a PEC do Bolsa Família. Ela só anda aqui na Câmara quando 

vier do Senado. Então, a tarefa nesta semana é pilotar, pegar prumo, vir do Senado para cá. A 

partir do momento que ela chegar aqui na Câmara, nós já estamos bem articulados com o 

presidente Arthur Lira para tramitá-la e para votar”, disse Guimarães a jornalistas após uma 

reunião de lideranças de esquerda com Lira. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 
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PT, PDT, PCdoB e PV discutem fechar apoio formal à reeleição de Arthur Lira 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 13h38min 

 

Lideranças de partidos de oposição iniciaram na terça-feira a discussão sobre um 

possível apoio à reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no comando da 

Casa. PT, PDT, PCdoB e PV ainda devem se reunir com suas bancadas para fechar a aliança 

com o parlamentar do Centrão. O Psol deve se descolar do movimento e não pretende 

endossar a recondução de Lira ao comando da Casa. Segundo apurou o Valor, a bancada do 

PDT deve se reunir ainda na terça-feira para tentar bater o martelo sobre a adesão à 

candidatura de Lira à presidência da Câmara. “Podemos até não fechar hoje, mas a ideia é 

avançar no entendimento de que ele é um nome que dificilmente será batido e que a adesão é 

o melhor caminho para garantirmos a governabilidade no ano que vem”, disse um deputado do 

PDT que participou das conversas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Gleisi: Congresso terá “muita sensibilidade” para debater e aprovar a PEC 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 08h02min 

 

A presidente do PT e uma das coordenadoras do governo de transição, a deputada 

Gleisi Hoffmann (PT-PR), avaliou, na noite de segunda-feira (21), que o Congresso terá “muita 
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sensibilidade” para debater e aprovar a PEC da Transição, meio escolhido pelo governo eleito 

de manter o Auxílio Brasil, que deve voltar a ser Bolsa Família, em R$ 600 no próximo ano. 

“Não vai engasgar não. Eu avalio que vamos ter muito sucesso nessa tramitação. Estamos 

falando com os líderes”, disse Gleisi ao deixar o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede 

do governo de transição. A presidente do PT disse ainda que o estabelecimento ou não de um 

prazo para os recursos não serem contabilizados no teto de gastos vai depender do 

Congresso. No seu entendimento, contudo, a melhor opção seria a não fixação de um período 

no texto, afirmou. Fonte: InfoMoney  
Leia mais 
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Senador do PT admite que PEC da Transição deve ter mudança ante a minuta inicial 

Poder Legislativo | 21/11/2022 – 23h53min 

 

Integrante da equipe de transição, o senador eleito Wellington Dias (PT-PI) admitiu na 

segunda-feira (21) que o texto final da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição 

pode trazer alterações em relação à minuta inicial da proposta, apresentada na semana 

passada. Dias deu a entender, inclusive, que uma das possibilidades é a mudança no prazo de 

excepcionalização do Bolsa Família [atualmente denominado como Auxílio Brasil] do teto de 

gastos. Inicialmente, o governo de transição propôs que o programa de transferência de renda 

seja retirado do teto por tempo indeterminado, mas, segundo Dias, estão sendo analisadas 

propostas para que isso aconteça por um período delimitado. "A gente propõe [a 

excepcionalização] por tempo indeterminado. Tem proposta para que o prazo seja 2023, outra 

para que seja 2026. Mas para ter qualquer alteração na proposta que apresentamos, precisa 

ter a posição do presidente Lula. Amanhã o vice-presidente Geraldo Alckmin já vai estar aqui 

[para articulações]", disse. "O ideal era não ter alteração, mas sabemos que deve ter", 

complementou. Fonte: Valor Econômico 
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PT se dispõe a adotar estudo do Psol sobre “revogaço” 

Poder Legislativo | 21/11/2022 – 23h08min 

 

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pode anular de uma só vez mais de 

200 atos do governo de Jair Bolsonaro (PL). Para isso, se baseará em um estudo elaborado 

pelas fundações Lauro Campos e Marielle Franco, braço teórico do Psol, e Rosa Luxemburgo, 

do partido alemão Die Linke. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, confirmou ao Poder360 que 

o governo de transição pretende usar o levantamento. Em 10 de novembro, a deputada 

recebeu o documento para análise. Um dos coordenadores do estudo, o cientista político Josué 

Medeiros informou que o relatório foi concluído antes do 1º turno. Segundo o pesquisador, 

foram 6 meses para a elaboração do estudo. “Colocamos especialistas para fazer uma 

pesquisa tanto quantitativa quanto qualitativa. Montamos uma equipe com 20 especialistas nos 

20 temas que estão no relatório”, disse ao Poder360. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Inclusão de emendas de relator na PEC da Transição 'nunca' foi tratada com Lira, diz 

Guimarães 

Poder Legislativo | 21/11/2022 – 17h23min 

 

O vice-presidente do PT e deputado federal reeleito José Guimarães (CE) afirmou na 

segunda-feira que a inclusão das emendas de relator na PEC da Transição “nunca” foi tratada 

com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). “Esse assunto nunca fez 

parte do nosso diálogo”, disse a jornalistas após ser questionado se essa possibilidade, 
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levantada pelo deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), poderia ajudar na tramitação da 

PEC. A afirmação de Guimarães foi feita no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde é 

realizada a transição do governo eleito. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Lira diz que Congresso não deve recuar ‘um milímetro’ na discussão sobre emendas de 

relator 

Poder Legislativo | 21/11/2022 – 16h36min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou na segunda-feira, 

21, que o Congresso não deve recuar “um milímetro” no debate sobre as emendas de relator, 

base do orçamento secreto. O tema foi classificado por Lira como uma das “prerrogativas” do 

Parlamento. “É errado retroceder. Nós avançamos um pouco nas prerrogativas que, ao longo 

dos anos, abrimos mão. Nossa luta em Brasília é para que essas prerrogativas permanecem, 

cresçam, para que se chegue no limite constitucional e não se avance um milímetro e nem 

também se recue um milímetro”, disse o presidente da Câmara ao discursar no evento 

Encontro de Valor, promovido pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de 

Produtos Industrializados (Abad). Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Lula tem espaço para formar maioria no Congresso 

Poder Legislativo | 21/11/2022 – 15h 

 

A equipe de transição do presidente eleito Lula tem feito um enorme esforço para 

aprovar, ainda esse ano, a suspensão do teto de gastos sobre programas sociais e muitas 

outras áreas do governo. A chamada PEC da Transição, ou PEC do Estouro do Teto, daria a 

Lula fôlego orçamentário para atravessar todo seu mandato sem ficar refém do Congresso 

durante as negociações de uma nova regra fiscal. A pressa de Lula para aprovar uma medida 

tão arriscada do ponto de vista fiscal antes da posse dos deputados e senadores eleitos, 

porém, não significa que ele não possa construir uma maioria estável no Congresso. A próxima 

legislatura, ao contrário do que muitos imaginaram após as eleições, não será majoritariamente 

bolsonarista. Quem frequenta Brasília em novembro já reparou que vários parlamentares que 

apoiam o atual governo já conversam com desenvoltura com membros do PT. Diz-se que, em 

Brasília, o maior partido sempre é o PG, Partido do Governo. Isso continuará sendo o caso em 

2023. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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OCDE reduz estimativa de crescimento da economia global para 3,1% em 2022 e 2,2% em 

2023 

Mercado | 22/11/2022 – 08h15min 

 

A economia global deverá crescer bem abaixo dos resultados esperados antes da 

guerra entre a Rússia e a Ucrânia, para modestos 3,1% em 2022, antes de desacelerar para 

2,2% em 2023 e só começar a se recuperar moderadamente para 2,7% em 2024, um ritmo 

ainda abaixo da média anterior à pandemia (de cerca de 35). A projeções estão no mais 

recente Relatório Econômico da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, divulgado na terça-feira (22). No final do ano passado, antes do conflito, as 

estimativas da organização eram de um crescimento de 4,5% em 2022, antes de o PIB global 

se estabilizar em 3,2% em 2023. A previsão para o Brasil é de um crescimento de 2,8% em 
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2022, que encolhe para 1,2% em 2023 e se recupera um pouco, para 1,4% em 2024. Fonte: 

InfoMoney  
Leia mais 
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Eleição de brasileiro para o BID gera críticas do presidente do México e 

desentendimento entre Alberto Fernández e López Obrador 

Mercado | 21/11/2022 – 19h05min 

 

A eleição do brasileiro Ilan Goldfajn para a presidência do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) gerou críticas do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 

e um desentendimento entre os governos do México e da Argentina. Goldfajn foi eleito com 

80,1% dos votos, derrotando os candidatos do Chile, México e Trindade e Tobago. A Argentina 

acabou desistindo da disputa antes do início da votação. López Obrador afirmou que a eleição 

do brasileiro foi lamentável e que "é mais do mesmo". A eleição de Goldfajn significou a derrota 

do candidato mexicano, Gerardo Esquivel, economista de esquerda que é vice-governador do 

banco central de seu país. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Campos Neto presidirá conselho de órgão que coordena bancos centrais 

Poder Executivo | 21/11/2022 – 16h29min 

 

A partir de 9 de janeiro, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, 

presidirá o Conselho Consultivo das Américas, do Banco de Compensações Internacionais 

(BIS, na sigla em inglês). Com dois anos de mandato, ele substituirá John Williams, presidente 

do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) da região de Nova York. Conhecido 

como Banco Central dos Bancos Centrais, o BIS tem sede em Basileia, na Suíça, e atua para 

promover ações coordenadas entre autoridades monetárias de todo o planeta, principalmente 

em momentos de crise financeira global. A instituição financeira também funciona como 

primeira contraparte para as transações dos Bancos Centrais. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Divulgadas as 15 propostas que serão desenvolvidas pela chamada Smart Factory 

Poder Executivo| 22/11/2022 – 15h37min 

 

A indústria brasileira está cada dia mais digital e o avanço do uso de tecnologias tem 

se tornado realidade para Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) de todo o país. Para 

possibilitar a aplicação da Indústria 4.0 em processos produtivos, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai) lançou, em setembro último, chamada de R$ 10 milhões para 

fomentar a inovação na indústria. Quinze propostas foram selecionadas e receberão apoio 

tecnológico e financeiro para tirar uma boa ideia do papel e inovar, de olho na melhoria da 

produtividade. No total, foram 26 propostas submetidas, sendo 18 por startups e micro e 

pequenas empresas, quatro por médias empresas e outras quatro por grandes corporações. 

Os temas abordados foram tecnologia da informação, automação, construção civil, eletrônica, 

metalmecânica, biossegurança e ambiental. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 
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Plataformas de mineração do MME são contempladas com Selo da Modernização do 

Estado 

Poder Executivo| 22/11/2022 – 15h20min 
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Plataformas on-line desenvolvidas pelo Ministério de Minas e Energia (MME) foram 

contempladas com o Selo da Modernização do Estado na categoria Bronze, como parte da 

Política Nacional de Modernização do Estado (PNME). Foram premiados: Anuário Estatístico 

do Setor Metalúrgico; Anuário Estatístico do Setor de Transformação de Não metálicos; e 

Monitoramento de Barragens de Mineração no Brasil. As ferramentas foram desenvolvidas pela 

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM) do MME na linguagem 

Business Intelligence (BI). O conteúdo plataformas serve como subsídio para estudos e 

trabalhos realizados por analistas do governo, técnicos, acadêmicos e pesquisadores. O PNME 

tem como finalidade direcionar esforços governamentais para aumentar a eficiência e 

modernizar a administração pública, a prestação de serviços e o ambiente de negócios, para 

melhor atender às necessidades dos cidadãos. Instituído pelo Decreto nº 10.609/2021, o 

objetivo do Selo da Modernização é reconhecer iniciativas de modernização e incentivar 

instituições a participar da Agenda Nacional para Modernização do Estado. Fonte: ASCOM MME 
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Evento de RedCLARA em Montevidéu celebra fim do projeto BELLA 

Poder Executivo | 22/11/2022 

 

Representantes da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) estiveram presentes no 

evento organizado pela Cooperação Latino-Americana de Redes Avançadas (RedCLARA) em 

novembro chamado “Diálogo sobre os Desafios e Oportunidades da Transformação Digital na 

América Latina e no Caribe”. O evento foi realizado apenas para convidados entre os dias 14 e 

18/11, em Montevidéu, no Uruguai. Segundo RedCLARA, também foram convidados a 

participar, de forma presencial ou virtual, reitores de universidades latino-americanas, 

autoridades da Comissão Europeia e representantes de agências de governo da região, órgãos 

regionais de financiamento para a ciência e a educação, e outros entes representativos. Fonte: 

ASCOM RNP  
Leia mais 
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ANATEL flexibiliza despacho contra ligações massivas 

Poder Executivo | 22/11/2022 

 

Despacho da Anatel publicado na terça-feira, 22, permite que as prestadoras de 

serviços de telecomunicações notifiquem as empresas de marketing ativo antes do bloqueio 

resultante do excesso de chamadas. A notificação deve detalhar as infrações ocorridas e a 

advertência da possibilidade de bloqueio da capacidade de originação de chamadas em caso 

de novas infrações. O despacho, entretanto, mantém a obrigação de informação das 

notificações à agência, mesmo sem a indicação da prestadora contratada, como exigia a 

decisão anterior. E recebe o recurso da TIM, que pede o efeito suspensivo do bloqueio, que 

começou a valer no dia 3 deste mês. Fonte: Telesíntese  
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ABDI, Softex e MCTIC lançam a segunda edição do Conecta Startup Brasil 

Poder Executivo | 22/11/2022 

 

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) em ação conjunta com o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a Softex e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), lança a 2ª edição do Programa Conecta 

Startup Brasil, na quarta-feira (23/11). A cerimônia será às 14h, no auditório da universidade 

IDP da Asa Norte, em Brasília. Lançado em 2019, o Programa foi desenvolvido com o objetivo 

de impulsionar projetos de inovação em estágio inicial a partir da inovação aberta e de 

capacitações. São realizados encontros com empresas, aceleradoras, investidores, mentores, 
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membros da academia. Fonte: ABDI  
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Anatel aprova Plano Estratégico 2023-2027 com foco em melhorar o acesso à internet 

Poder Executivo | 22/11/2022 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou seu novo Plano Estratégico 

para o período de 2023 a 2027. O documento contém os fundamentos da atuação regulatória 

da Agência e está alinhado aos principais instrumentos de planejamento governamental, como 

o Plano Plurianual (PPA), as políticas públicas para o setor de telecomunicações e a Estratégia 

Federal de Desenvolvimento para o Brasil (EFD). A meta de fomentar o acesso à banda larga 

está clara na nova identidade institucional da Agência, que passa a ter como propósito 

“conectar o Brasil para melhorar a vida de seus cidadãos”. Além disso, está em pauta 

endereçar os desafios regulatórios com os serviços over-the-top (OTT). A estratégia da Anatel 

está baseada em quatro valores – inovação, segurança regulatória, foco em resultados para 

sociedade e efetividade e construção participativa – e foi elaborada a partir da análise de 

cenários prospectivos, das incertezas críticas e das tendências que deverão moldar as 

telecomunicações e os usos da conectividade no médio e no longo prazo. Fonte: ABRANET  
Leia mais 
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Anatel descarta recurso da Neko e mantém execução de garantias do 5G 

Poder Executivo | 22/11/2022 

 

A Anatel rejeitou um recurso apresentado pela Neko, a empresa criada pela Surf 

Telecom para disputar o leilão do 5G, e manteve a execução das garantias apresentadas pela 

empresa para participar da disputa. Há um ano, a Neko apresentou lance de R$ 8,49 milhões 

para ficar com a fatia de 25,9 GHz a 26,1 GHz e cobertura no estado de São Paulo. Pouco 

depois, a empresa desistiu da faixa. A Anatel extinguiu as outorgas por renúncia, mas manteve 

a cobrança dos compromissos associados a essa radiofrequência no edital do 5G. No caso da 

Neko, a agência cobra R$ 53,7 milhões para a conectividade de escolas.  Vale lembrar que, 

quando o assunto foi discutido no Conselho Diretor, a empresa foi muito criticada. “Não é 

brincadeira de criança onde qualquer um pode entrar de forma aventureira. Não pode ser um 

precedente para licitações futuras, de um eventual combinado de forma a tirar alguém da 

disputa”, disparou então o presidente da Anatel, Carlos Baigorri. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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Governo e TCU lançam plataforma online para compras de inovação 

Poder Executivo | 22/11/2022 

 

O Miistério da Economia lançou uma plataforma online destinada exclusivamente a 

compras públicas para inovação no Brasil. Fruto de parceria com o Tribunal de Contas da 

União (TCU) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), com apoio do 

Instituto Tellus, a ferramenta foi criada para apoiar gestores públicos no processo de aquisição 

de produtos, processos e serviços inovadores. Segundo a Secretaria de Produtividade e 

Competitividade do ME, em 2021 foram R$ 49 bilhões investidos em startups no Brasil, mais do 

que o dobro do investido em 2020. As compras públicas de inovação podem cumprir dupla 

função: permitir que o poder público resolva problemas e necessidades sociais, contratando 

soluções inovadoras que ainda não existem; e, ao mesmo tempo, alavancar o desenvolvimento 

econômico, ao fomentar a demanda por bens e serviços de maior conteúdo tecnológico no 

país. A plataforma é decorrência de um estudo realizado pelo TCU e o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), em parceria com o Instituto Tellus, sobre as principais dificuldades 
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percebidas na contratação de inovação na gestão pública. Além da dispersão das informações 

para esse tipo de aquisição, o estudo diagnosticou que a aversão ao risco é o principal agente 

limitador do processo inovativo. Fonte: Convergência Digital  
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Google vira alvo do Cade em investigação por suposta prática anticompetitiva 

Poder Executivo| 21/11/2022 – 18h48min 

 

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) abriu um inquérito 

administrativo contra o Google para investigar supostas práticas anticompetitivas relacionadas 

ao seu software, o Android. A companhia já havia sofrido uma derrota nos tribunais europeus 

por um caso semelhante. Apesar da contestação da gigante da tecnologia americana, a União 

Europeia multou o Google em 4,1 bilhões de euros (mais de R$ 20 bilhões) por violar leis de 

concorrência, em setembro deste ano. A Comissão Europeia disse que o Google obrigava 

fabricantes de celulares a instalarem previamente seu navegador, o Chrome, e seu aplicativo 

de busca como condição para licenciamento da Play Store, loja de aplicativos do sistema 

Android. A acusação também apontava para restrições a operadoras de rede móvel de forma a 

manter o domínio do Google entre os sistemas de busca. Fonte: Folha de S. Paulo 
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Licitação de Bolsonaro para conectar escolas favorece Musk, dizem empresas 

Mercado | 21/11/2022 – 18h16min 

 

Empresas de satélite que operam no país dizem que o governo brasileiro direcionou 

uma licitação para a Starlink, empresa do bilionário Elon Musk, o dono do Twitter. O Painel S.A. 

ouviu três grandes empresas do ramo reservadamente e o presidente da associação do setor. 

Todos levantaram suspeitas de que as exigências do edital são "sob medida" para contemplar 

a empresa de Musk. "Não posso dizer que teve má fé [na licitação], mas, com tudo o que ele 

[Fábio Faria] fez antes [tentativas de trazer Elon Musk para conectar escolas no país], ficou 

suspeito", disse Fábio Alencar, presidente do Sindisat (Sindicato Nacional das Empresas de 

Satélite). Pelas regras, as operadoras de satélite terão de oferecer velocidades mínimas e 

máximas muito acima da média praticada pelo mercado. Nenhuma delas, exceto a de Musk, 

diz que consegue cumprir a exigência por um preço baixo, outro requisito. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Reclamações sobre serviços de telecom caem mais de 22% em setembro 

Mercado | 21/11/2022 – 16h40min 

 

O número de reclamações de usuários de serviços de telecomunicações seguiu a 

tendência dos últimos meses e caiu 22,5% em setembro deste ano na comparação com o 

mesmo mês de 2021, segundo a Conexis Brasil Digital, a partir de dados da Anatel. No período 

foram registradas 133.367 queixas de usuários de serviços de telecom, 38.773 a menos que as 

registradas no ano anterior. Segundo a entidade na segunda-feira, 21, que representa as 

grandes operadoras de telecomunicações do Brasil, os dados mostram queda em todos os 

serviços, com destaque para a redução de 19,9% nas reclamações relacionadas à telefonia 

móvel. O serviço foi o que registrou a maior queda nas queixas, que passaram de 92.855 para 

74.385.  Já as reclamações relacionadas à TV por assinatura caíram 19% em relação a 

setembro de 2021 e as reclamações de usuários de banda larga fixa registraram queda de 

15,9%. "O maior número de queixas está relacionado à cobrança, que responde por 35% do 

total. Mas foram as queixas relacionadas à cobrança que registraram a maior queda em 

setembro, uma redução de 31%. Reclamações relacionadas à qualidade, funcionamento e 
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reparo tiveram redução de 5% e relacionadas à cancelamento queda de 27%", diz a Conexis 

em comunicado. Fonte: Teletime  
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Regulamentação das criptomoedas na pauta da Câmara 

Poder Legislativo | 21/11/2022 – 10h02min 

 

O Plenário da Câmara dos Deputados deve analisar nesta semana o Projeto de Lei 

(PL) 4401/21, que prevê a regulamentação dos serviços vinculados a ativos virtuais, como as 

criptomoedas. A primeira sessão deliberativa da Casa está marcada para as 13h55 de terça-

feira (22). São considerados ativos virtuais as representações digitais de valores que podem 

ser negociados ou transferidos por meios eletrônicos e utilizados para pagamentos ou 

investimentos. De autoria do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), a regulamentação 

das criptomoedas foi aprovada no Senado Federal em abril e aguarda a apreciação da Câmara 

desde então. Outra matéria em pauta é o PL 3439/00, que trata do uso de recursos do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para a compra de imóveis. O texto permite que o 

trabalhador utilize o dinheiro da conta individual do FGTS para comprar outra moradia em 

qualquer unidade da federação independentemente de já possuir uma. Fonte: Congresso em Foco  
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Retorno ao índice 

 

PL de regulação das redes sociais não agrada GT de transição 

Poder Legislativo | 21/11/2022 

 

O grupo técnico de Comunicações do governo de transição defende a regulação de 

redes sociais e outras plataformas digitais, mas não terá o projeto de lei (PL) que já foi 

protocolado na Câmara dos Deputados como ponto de partida. O Tele.Síntese apurou que a 

visão predominante no GT é de que o texto é “limitado”. A intenção do novo governo é ampliar 

a discussão no sentido de ouvir os atores envolvidos, em amplo debate, e garantir que as 

regras vão abranger a dimensão do tema. A princípio, os trabalhos relacionados à internet 

desenvolvidos pelo grupo técnico são de diagnóstico e análise de competências. A proposta de 

lei em questão, PL 2.768/2022, é de autoria do deputado federal João Maia (PL/RN) e aguarda 

encaminhamento da Mesa da Câmara. O texto atribui à Anatel o papel de fiscalizar plataformas 

digitais e as classifica como serviço de valor adicionado. Fonte: Telesíntese  
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Reforçar a segurança digital no Metaverso é decisivo para ativar o potencial de 

negócios, apontam especialistas 

Mercado | 21/11/2022 

 

Diante de todas as possibilidades que o metaverso abriu para novos produtos, 

negócios, investimentos e relacionamentos, as empresas, investidores e as instituições 

financeiras já estudam e fazem simulações para entenderem os potenciais benefícios que 

podem surgir de atividades nesse ambiente.  Ativos digitais, negociação de bens, moedas, 

obras de arte, treinamentos de equipes, apresentação de projetos, programas de 

relacionamento com clientes e live commerce são apenas alguns exemplos de oportunidades 

nessa realidade virtual. No entanto, para usufruir de tudo o que se desenha nessa nova 

perspectiva de negócios, é fundamental estar preparado para evitar golpes, enganos e gaps 

nos mecanismos de defesa da plataforma. Esse importante alerta e os possíveis caminhos 

para enfrentar os desafios de segurança são apresentados na análise "Metaverse: A Double-

Edged Sword" (em tradução livre: "Metaverso: Uma Faca de dois Gumes"), realizada pela 

Capco, consultoria global de gestão e tecnologia dedicada ao setor de serviços financeiros do 
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Grupo Wipro. Fonte: TI Inside 
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Embrapii expõe projetos de inovação na CASE 22 

Poder Executivo | 21/11/2022 

 

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) apresentou na 

Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE 2022), uma das principais feiras 

do segmento na América Latina, projetos de inovação desenvolvidos com startups parceiras. O 

evento foi realizado nos dias 17 e 18 de novembro, em São Paulo. Entre os projetos que o 

público pode conferir no stand da instituição haviam soluções de transformação digital, energia, 

cosméticos, além de inovações focadas na agroindústria e no setor automotivo. Segundo José 

Menezes, gerente de Relações com o Mercado da EMBRAPII, participar de um grande evento 

como esse foi importante, pois contribuiu para que muitas startups pudessem conhecer alguns 

dos projetos já concluídos e as modalidades de fomento acessíveis para inovar. “A EMBRAPII 

coinveste com as startups no desenvolvimento de soluções inovadoras, novos produtos e 

serviços ao mercado e à inovação industrial”, afirmou. “São muitas soluções de startups 

deeptch, de alta tecnologia, contribuindo com o desenvolvimento nacional“. Fonte: ASCOM Embrapii  
Leia mais 
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PL 6.461/19: relator apresenta parecer favorável ao estatuto do aprendiz 

Poder Legislativo | 21/11/2022 

 

Aprendiz é o jovem que estuda e trabalha, recebendo, ao mesmo tempo, formação na 

profissão para a qual está se capacitando. Atualmente, a atividade é regulada pela Lei da 

Aprendizagem e pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), além de decretos. As 

empresas podem contratar como aprendizes entre 5% e 15% do quadro de funcionários. O 

projeto também prevê que o empregador assegure a formação técnico-profissional metódica, 

compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. O objetivo do estatuto é 

funcionar como novo marco legal para o trabalho de jovens. Entre outros pontos, o texto 

pretende estabelecer normas sobre contratos de trabalho, cotas para contratação, formação 

profissional e direitos dos aprendizes. Fonte: DIAP  
Leia mais 
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Trabalho remoto se torna fator competitivo na contratação e retenção de profissionais de 

tecnologia no mercado brasileiro 

Poder Legislativo | 21/11/2022 

 

Encontrar e reter talentos de tecnologia é um dos grandes desafios de um mercado que 

já vinha em crescimento, mesmo antes da aceleração da transformação digital que foi 

impulsionada pela pandemia da Covid-19. Com o avanço da vacinação, outro entrave surgiu: a 

maioria dos colaboradores dessa área, mais precisamente 80% deles, pretendem permanecer 

no sistema de trabalho remoto, ainda que seus empregadores optem pela volta do trabalho 

presencial. É o que indica o levantamento da Revelo, realizado durante os meses de setembro 

e outubro deste ano. Entre os entrevistados, 79,1% consideram trocar de emprego caso não 

haja flexibilidade em permanecer trabalhando de casa. Segundos dados levantados, 

atualmente, 73,4% dos profissionais estão trabalhando no modelo remoto (somente 12% a 

menos que durante a pandemia), 16,4% no regime híbrido (80% a mais que durante a 

pandemia) e 10,2% voltaram para o formato presencial (41% a mais que em 2021). Por parte 

https://tiinside.com.br/21/11/2022/reforcar-a-seguranca-digital-no-metaverso-e-decisivo-para-ativar-o-potencial-de-negocios-apontam-especialistas/
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das empresas, 50% delas afirmaram que seus colaboradores permanecem no sistema remoto, 

47,5% estão no formato híbrido e apenas 2,5% afirmam ter adotado o modelo 100% presencial. 
Fonte: TI Inside 
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