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Vai à sanção PL sobre responsabilização de sócios por dívidas de empresas 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 11h12min 

 

Segue para sanção presidencial o um projeto de lei que limita o procedimento 

conhecido como desconsideração da personalidade jurídica, pelo qual se pode cobrar, dos 

sócios ou responsáveis, obrigações da empresa. O projeto (PLC 69/2014) teve votação final na 

quarta-feira (23) na Câmara dos Deputados, que decidiu não acatar as sugestões de mudança 

aprovadas no Senado. De autoria do ex-deputado Bruno Araújo (PE), o projeto já havia sido 

aprovado pelo Senado em 2018, quando o então senador Armando Monteiro (PE) apresentou 

substitutivo ao texto original. Entre as sugestões, estava a que determinava que a 

desconsideração da pessoa jurídica poderia ocorrer quando houvesse má-fé dos 

administradores ou sócios da pessoa jurídica, e não com a mera “má administração”, como 

constava no texto inicial. Fonte: Agência Senado 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/118236
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/24/projeto-com-regras-para-responsabilizacao-de-socios-por-desvio-envolvendo-empresa-volta-a-camara
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/24/projeto-com-regras-para-responsabilizacao-de-socios-por-desvio-envolvendo-empresa-volta-a-camara
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Dosimetria de sanções da ANPD deve ser publicada até o fim de fevereiro de 2023 

Poder Executivo | 23/11/2022 

 

Arhtur Pereira Sabbat (foto acima), diretor da Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD) afirmou na quarta-feira, 23, que as regras para dosimetria de sanções por 

violações a dados pessoais de cidadãos brasileiros devem ser votadas e publicadas até o fim 

de fevereiro de 2023. Ele participou do Seminário Abdtic, em São Paulo. Ao Tele.Síntese, ele 

contou ali que há no momento 23 processos administrativos que podem resultar em sanções 

da ANPD à espera da definição da dosimetria. Parte relacionada com falhas do setor público, e 

parte, do setor privado. “Neste momento a norma de dosimetria está na Procuradoria Federal 

Especializada junto à ANPD, que deverá nos devolver um parecer para adequação e 

incorporação das observações à minuta final. Acredito que isso se dará até o fim de dezembro. 

No fim de janeiro, começo de fevereiro, será sorteado o relator no conselho, que terá 15 dias 

para apresentar um relatório. Os demais diretores terão cerca de 10 dias para emitir também o 

voto. Então dá para ter até o fim de fevereiro a dosimetria na praça”, falou. Fonte: TeleSíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Senado aprova recondução de Miriam Wimmer para diretoria da ANPD 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 20h02min 

 

O Plenário do Senado aprovou na quarta-feira (23) a recondução de Miriam Wimmer 

para o conselho diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) (MSF 84/2022). 

Foram 44 votos a favor e 1 contra. Wimmer passou por sabatina na Comissão de Infraestrutura 

(CI) na manhã desta quarta e falou sobre o futuro da ANPD. Ela fez parte do primeiro conselho 

diretor da agência, formado há dois anos, participou do estabelecimento das atividades e 

avaliou o que o órgão deverá encarar nos próximos anos. — A ANPD tem pela frente um 

conjunto de desafios. O primeiro diz respeito a interpretação e regulamentação da legislação, 

que deixa muitos pontos ainda em aberto e é crucial para a segurança jurídica do país. O 

segundo ponto tem a ver com a articulação institucional. O terceiro desafio diz respeito à 

efetividade da legislação. Estamos em vias de aprovação do regulamento de dosimetria da 

sanção, que permitirá que a ANPD atue mais efetivamente, inclusive na aplicação de sanções 

administrativas. E o quarto tema que eu destacaria diz respeito às transferências internacionais 

de dados pessoais, que estão ainda pendentes de regulamentação e que são um aspecto-

chave para a inserção de empresas brasileiras nos fluxos transnacionais de dados. Fonte: Agência 

Senado  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Indicado para diretoria da Anatel é confirmado pelo Plenário 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 19h46min 

 

O Plenário do Senado aprovou, na quarta-feira (23), a indicação de Alexandre Reis 

Siqueira Freire para compor a diretoria da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 

Foram 38 votos a favor e 2 contrários, além de 2 abstenções. Mais cedo, o nome de Freire 

(MSF 85/2022) já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Infraestrutura (CI), sob 

relatoria do senador Dário Berger (PSB-SC). — Acredito que, com minha história acadêmica e 

profissional, poderei contribuir de forma significativa para que a Anatel cumpra sua nova 

missão institucional, que, antes se restringia a regular o setor, mas agora passou a ser a de 

promover o desenvolvimento da conectividade e da digitalização do Brasil em benefício de toda 

a sociedade — afirmou o indicado, durante a sabatina. Freire é advogado, doutor em direito 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), mestre em direito pela 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/24/vai-a-sancao-pl-sobre-responsabilizacao-de-socios-por-dividas-de-empresas
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/24/vai-a-sancao-pl-sobre-responsabilizacao-de-socios-por-dividas-de-empresas
https://www.telesintese.com.br/dosimetria-de-sancoes-da-anpd-deve-ser-publicada-ate-o-fim-de-fevereiro-de-2023/
https://www.telesintese.com.br/dosimetria-de-sancoes-da-anpd-deve-ser-publicada-ate-o-fim-de-fevereiro-de-2023/
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/155171
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/23/senado-aprova-reconducao-de-miriam-wimmer-para-diretoria-da-anpd
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/23/senado-aprova-reconducao-de-miriam-wimmer-para-diretoria-da-anpd
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/155173


 
 
 
Universidade Federal do Paraná e tem longa carreira como professor. Atualmente leciona 

direito público e direito processual no Instituto de Direito Público, de Brasília, na Universidade 

Federal do Maranhão e também na PUC-SP e PUC-RJ. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 
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Comissão de Infraestrutura aprova indicados para Anatel, Antaq e ANPD 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 16h55min 

 

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) aprovou cinco indicados para integrar 

agências reguladoras. Foram aprovados três diretores para a Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (Antaq), um diretor para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e uma 

diretora para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Todas as indicações ainda 

têm que ser confirmadas pelo Plenário do Senado. O presidente da CI é o senador Dário 

Berger (PSB-SC). Foram aprovados para a Antaq Wilson Pereira de Lima Filho (MSF 75/2022), 

Alber Furtado de Vasconcelos Neto (MSF 79/2022) e Caio César Farias Leôncio (MSF 

80/2022). Fonte: Agência Senado  
Leia mais 
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Agenda para 2023 vai definir as sanções aplicadas na LGPD 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 09h 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que dosimetria é a fixação da pena referente a prática 

de uma determinada infração. E para a fixação de uma pena, os parâmetros devem ser 

escritos e objetivos, de forma a atender os mandamentos constitucionais do devido processo 

legal, contraditório e ampla defesa. Importante lembrar que as sanções só serão aplicadas 

após o devido procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa, de 

forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 

Pois bem, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) faz uso da Agenda 

Regulatória, instrumento de planejamento que agrega as ações regulatórias prioritárias e que 

serão objeto de estudo ou de tratamento pela Autoridade para o seu período de referência. A 

Agenda Regulatória busca conferir maior publicidade, previsibilidade, transparência e eficiência 

para o processo regulatório da ANPD, possibilitando o acompanhamento pela sociedade e 

trazendo maior segurança jurídica na relação com os agentes regulados. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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PEC da Transição deve avançar na próxima semana, diz Jean Paul Prates 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 11h10min 

 

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) acredita que a PEC da transição está bem 

encaminhada. Segundo ele, mesmo com divergências, principalmente quanto ao prazo, a 

matéria deve avançar na próxima semana. "Está evoluindo bem, apesar de externamente ficar 

essa impressão que está com arrasto, mas ela está evoluindo bem internamente. O senador 

Wellington (Dias) tem conversado com o senador Tasso (Jereissati), com outros senadores, 

para compor esse texto e conhecer essas propostas que apareceram. Dessa semana para a 

próxima a gente define esse processo todo", disse o senador. Prates informou que terá 

amanhã uma reunião com o presidente da Petrobras, Caio Mário Paes de Andrade. Ontem, o 

senador e outros integrantes do grupo de transição pediram que fosse interrompido qualquer 

processo de venda de ativos da estatal. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/23/indicado-para-diretoria-da-anatel-e-confirmado-pelo-plenario
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/23/indicado-para-diretoria-da-anatel-e-confirmado-pelo-plenario
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/155159
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/155163
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/155164
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/155164
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/23/comissao-de-infraestrutura-aprova-indicados-para-anatel-antaq-e-anpd
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/23/comissao-de-infraestrutura-aprova-indicados-para-anatel-antaq-e-anpd
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/agenda-para-2023-vai-definir-as-sancoes-aplicadas-na-lgpd/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/agenda-para-2023-vai-definir-as-sancoes-aplicadas-na-lgpd/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/24/pec-da-transicao-deve-avancar-na-proxima-semana-diz-jean-paul-prates.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/24/pec-da-transicao-deve-avancar-na-proxima-semana-diz-jean-paul-prates.ghtml


 
 
 

 

Lula terá reunião com governadores no dia 7 de dezembro 

Poder Executivo | 24/11/2022 – 10h13min 

 

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, se antecipou e já convidou todos os 

governadores eleitos para uma reunião, no próximo dia 7, com o presidente eleito Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT). Durante a campanha, Lula prometeu que a reunião com os governantes 

estaduais seria uma de suas primeiras medidas após tomar posse. Aliado do presidente Jair 

Bolsonaro (PL), Ibaneis é coordenador do Fórum Nacional de Governadores, instância de 

diálogo criada para ser palco de uma ação coordenada de decisões de interesses dos Estados. 

Ele disparou convites para o encontro com Lula, no qual diz que “serão debatidas questões 

prioritárias para o País, no contexto de renovação do compromisso democrático nacional”. Fonte: 

InfoMoney 
Leia mais 
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Alcolumbre e aliado de Pacheco disputam relatoria da PEC da Transição 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 06h 

 

Um dos nós a serem desatados na articulação da PEC da Transição é a quem entregar 

a relatoria. O ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP) e o senador Alexandre 

Silveira (PSD-MG), aliado do atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disputam o posto 

nos bastidores. Presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) em fim de mandato, 

Alcolumbre tem a prerrogativa de escolher quem relata as PECs no colegiado. Como o rito 

deve ser acelerado, com aprovação na CCJ e no plenário no mesmo dia, o relator é mantido 

em ambas as votações. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Desmembramento da Economia será foco de grupo 

Poder Executivo | 24/11/2022 – 05h 

 

O grupo de Planejamento, Orçamento e Gestão da equipe de transição do governo 

eleito focará apenas no “desmembramento” do Ministério da Economia. Temas como emendas 

parlamentares de relator e reforma administrativa não serão debatidos. Na quarta-feira, o grupo 

apresentará para a coordenação da equipe de transição um documento completo com 

diagnósticos e diretrizes que considera necessárias. O foco dos trabalhos no desmembramento 

tem também o apoio dos coordenadores da equipe de transição, como Aloizio Mercadante. 

Segundo Antonio Corrêa de Lacerda, integrante do grupo temático, a “ideia central” e 

consensual é a reorganização do Ministério da Economia em outras três pastas. A estrutura 

replicaria em linhas gerais o desenho que vigorava até 2018, com a recriação de três 

ministérios no lugar da Economia. Seriam eles: Fazenda; Planejamento; Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços. As pastas não necessariamente teriam os mesmos nomes ou repetirão “a 

estrutura anterior”. Mas, da maneira como foi organizada no governo do presidente Jair 

Bolsonaro (PL), com a concentração de trabalhos na Economia, o ministério não cumpre as 

funções que o grupo enxerga como necessárias para o Estado. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Líder do governo na Câmara diz a Pacheco que PEC de Transição acima de R$ 80 

bilhões não passa 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 05h 

 

Líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR) deu pessoalmente um 

recado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na noite da quarta (23): 

https://www.infomoney.com.br/politica/lula-tera-reuniao-com-governadores/
https://www.infomoney.com.br/politica/lula-tera-reuniao-com-governadores/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/11/alcolumbre-e-aliado-de-pacheco-disputam-relatoria-da-pec-da-transicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/11/alcolumbre-e-aliado-de-pacheco-disputam-relatoria-da-pec-da-transicao.shtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/24/desmembramento-da-economia-sera-foco-de-grupo.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/24/desmembramento-da-economia-sera-foco-de-grupo.ghtml


 
 
 
nenhuma PEC com valor acima de R$ 80 bi tem chance de passar na Câmara, e que o 

presidente do Senado deve alertar Lula da dificuldade. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PEC da Transição é adiada por falta de consenso, diz relator 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 19h34min 

 

A falta de consenso entre o governo eleito e o Congresso fez a apresentação do texto 

definitivo da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição ser adiada. Segundo o 

relator do projeto de lei do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), a versão 

final da PEC não será divulgada na quarta-feira (23). “Hoje não será apresentado. Não foi 

formado consenso. Eu tenho defendido desde o início que nós gastemos nossas energias para 

o consenso”, explicou o senador. Segundo Castro, as negociações estão avançando, apesar 

de o consenso ainda não ter sido alcançado. “No Congresso, tem hora que parece que tudo 

está fácil e outra hora tudo está difícil. Hoje estamos no meio termo. A dificuldade é que está 

faltando mais diálogo. Tem gente que fala que só aceita o Bolsa Família, outros aceitam mais. 

Eu tenho uma postura conservadora. Vamos excepcionalizar o Bolsa Família do teto e 

precisamos de um mínimo para recompor o Orçamento”, declarou o senador. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Votação virtual poderá acelerar tramitação de PEC no Senado 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 19h05min 

 

Permitida desde a eclosão da pandemia, a votação virtual no Senado poderá contribuir 

para acelerar a tramitação da PEC da Transição. Havia previsão de apresentação do texto final 

esta semana, após uma reunião do Conselho Político ampliado, mas por falta de consenso, e 

com o jogo do Brasil na Copa do Mundo na quinta-feira (24), os mais pessimistas esperam o 

protocolo da proposta somente para a próxima semana. Com prazo exíguo, a votação remota é 

um facilitador, já que em fim de legislatura a presença em Brasília começa a se tornar menor. 

Caso as arestas sejam aparadas, há disposição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), de votar tanto na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) quanto no plenário no 

mesmo dia. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Transição conta com parlamentares que foram aliados de Bolsonaro e fizeram críticas a 

Lula e ao PT 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 17h57min 

 

O gabinete de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou 

na terça-feira (22) ao menos cinco ex-críticos aos governos petistas e ex-aliados da atual 

gestão Jair Bolsonaro (PL), derrotada no segundo turno. Os nomes integram a lista de 

deputados federais e senadores anunciados pelo coordenador da transição de governo, vice-

presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), para a composição de grupos técnicos. Quase 100 

parlamentares, de dez partidos, foram apresentados. Destes, os deputados federais Alexandre 

Frota (Pros-SP), Edilázio Júnior (PSD-MA), Marcelo Calero (PSD-RJ), Newton Cardoso Jr 

(MDB-MG) e Tito (Avante-BA) têm histórico, ao longo dos últimos anos, de publicações e 

declarações públicas com críticas diretas ao PT, ou de endosso à campanha e ao governo 

Bolsonaro. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Sindicalistas que integram a equipe de transição defendem a recriação do Ministério do 

Trabalho, disse na quarta-feira (23) o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), 

Ricardo Patah. O grupo argumenta que a pasta deve ser fortalecida para atuar em frentes 

como a qualificação profissional. Outro ponto defendido pelo grupo é a valorização do salário 

mínimo, promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Patah considera que a regra 

que vigorou nos governos do PT (correção pela inflação, acrescida da variação do PIB) 

funcionou bem. No entanto, não é certo que será novamente adotada, ou se haverá outra 

fórmula, diz. Segundo o sindicalista, o grupo de trabalho de que participa está na fase de 

elaboração de diagnósticos. Não há ainda, por exemplo, recomendações a respeito da reforma 

trabalhista do governo de Michel Temer. Fonte: Valor Econômico 
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“Não pode ser um soluço”, diz Gleisi sobre prazo em que Bolsa Família ficará fora do 

teto de gastos 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 12h57min 

 

Coordenadora da articulação política da equipe de transição de governo, a deputada 

federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) criticou na quarta-feira (23) a ideia de deixar os recursos 

destinados ao Bolsa Família por apenas um ano de fora da regra do teto de gastos. A equipe 

do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou ao Congresso Nacional uma 

sugestão de proposta de emenda à Constituição (PEC) que deixa o Auxílio Brasil (que voltará a 

se chamar Bolsa Família) de fora do teto de gastos de forma permanente. O teto é uma regra 

que limita as despesas do governo. A PEC proposta pela transição visa permitir que o governo 

possa gastar além do limite imposto pelo teto e, com isso, cumprir a promessa feita por Lula 

durante a campanha de manter o benefício no valor de R$ 600 em 2023. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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MTur participa do Fórum Turistech Brasil em Florianópolis (SC) 
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O Ministério do Turismo participou na quarta-feira (23) do Fórum Turistech Brasil: 

Destinos Turísticos Inteligentes, Tecnologia & Governança, que acontece em Florianópolis 

(SC) até quinta-feira (24). O evento promove a integração entre os municípios de pequeno e 

médio portes dentro do conceito de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). Cerca de 200 

pessoas, entre elas gestores públicos, empresários, estudantes, pesquisadores e outros 

profissionais, participam do evento de forma presencial e discutiram formas de incentivar e 

realizar ações focadas na inovação e no turismo inteligente, utilizando a tecnologia, gestão de 

dados e outras soluções digitais que possam auxiliar no desenvolvimento de politicas públicas 

para o setor. As palestras também podem ser acompanhadas pelo YouTube. A Coordenadora 

de Destinos Inteligentes e Criativos no Ministério do Turismo, Bárbara Blaudt Rangel, fez parte 

do grupo de palestrantes do evento, juntamente a representantes da ACATE (Associação 

Catarinense de Tecnologia); do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Sebrae-SC e da 

prefeitura de Florianópolis. Fonte: ASCOM MTur 
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Frente de prefeitos pede que governo eleito recrie 'comitê federativo' com estados e 

municípios 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 20h18min 

 

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) pediu na quarta-feira (23) ao vice-presidente 

eleito, Geraldo Alckmin (PSB), que o novo governo recrie um comitê federativo, formado por 

prefeitos e governadores e com a coordenação do presidente da República. A ideia é ter um 

fórum integrado para discussão de políticas públicas. De acordo com o presidente da FNP, 

Edvaldo Nogueira, o comitê servirá para retomar o pacto federativo, que, na opinião dele, ficou 

"esquecido" durante os quatro anos do governo Jair Bolsonaro. Nogueira é prefeito de Aracaju 

(SE). "Achamos que é muito importante a retomada do pacto federativo. Há uma inversão no 

federalismo brasileiro, onde os municípios, que hoje têm uma carga grande de trabalho, de 

serviços e de prestação de serviços à comunidade, ficam com a menor parte do bolo tributário", 

afirmou Nogueira após se reunir com Alckmin na sede do governo de transição, em Brasília. 
Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Receita abre fórum para discutir questões tributárias com contribuintes 

Poder Executivo | 24/11/2022 – 10h50min 

 

A Receita Federal criou o Fórum Administrativo de Diálogo Tributário e Aduaneiro 

(Fata), um canal de comunicação com os contribuintes, de natureza permanente e consultiva, 

para ajudar na conformidade tributária. A instituição do Fórum consta na Portaria nº 253, 

publicada quinta-feira no Diário Oficial. A portaria entra em vigor em 1º de dezembro. O objetivo 

do Fata é constituir um canal permanente de diálogo e de relacionamento cooperativo entre a 

Receita, órgãos relacionados aos temas e as entidades representativas das categorias 

econômicas e profissionais. O grupo será composto pelo secretário especial da Receita 

Federal, subsecretário-geral, diretor de programa, secretário executivo do Programa de 

Conformidade Cooperativa Fiscal (Confia) e pelo chefe do Centro Nacional de Operadores 

Econômicos Autorizados (CeOEA). Fonte: Valor Econômico 
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Criado há dois anos, Pix consolida-se como meio de pagamento mais usado no país, diz 

Febraban 

Mercado | 24/11/2022 

 

Com dois anos de funcionamento, o Pix, meio de transferência monetária instantâneo, 

consolidou-se como o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros, informou a Federação 

Brasileira de Bancos (Febraban). De 16 de novembro de 2020, data em que começou a 

funcionar no país, até o último dia 30 de setembro, foram 26 bilhões de operações feitas no 

sistema financeiro nacional, com os valores transacionados atingindo R$ 12,9 trilhões. 

Levantamento feito pela Febraban com base em números do Banco Central mostra que, no 

primeiro mês de funcionamento, o Pix ultrapassou as transações feitas com DOC (documento 

de crédito). Em janeiro de 2021, superou as transações com TED (transferência eletrônica 

disponível). Em março do mesmo ano, passou na frente em número de transações feitas com 

boletos. Já no mês seguinte (maio), o Pix ultrapassou a soma de todos eles. Quanto aos 

cartões, o Pix ultrapassou as operações de débito em janeiro deste ano e, em fevereiro, 

superou as transações com cartões de crédito, quando se tornou o meio de pagamento mais 

usado no Brasil. Fonte: ABEMD 
Leia mais 
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CCJ aprova admissibilidade de proposta que reduz contribuições dos municípios à 

metade 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 19h28min 

 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados 

aprovou a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 14/22, que reduz pela 

metade contribuições que financiam a seguridade social. De acordo com o texto, as 

contribuições sociais que devem ser pagas pelo empregador, a empresa ou a entidade a ela 

equiparada na forma da lei – que incidem sobre a folha de salários, a receita ou faturamento e 

o lucro – deverão ser cortadas pela metade quando se tratar de municípios. A votação na CCJ 

foi acompanhada por prefeitos que reivindicavam a aprovação do texto. Porém, a proposta não 

obteve unanimidade entre os parlamentares. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Comissão aprova proposta que beneficia importador com recuperação de créditos 

tributários 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 16h37min 

 

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de 

Lei 1844/21, que beneficia os importadores de mercadorias destinadas à revenda no mercado 

interno. Pelo texto aprovado, os importadores poderão recuperar os créditos tributários de 

PIS/Cofins-Importação acumulados resultantes entre a diferença da alíquota aplicada na 

importação do bem e a alíquota aplicada na sua revenda. A recuperação dos créditos poderá 

se dar por meio de restituição, ressarcimento ou compensação com débitos com a Receita 

Federal, vencidos ou não. O projeto é de autoria do deputado Da Vitória (PP-ES), e recebeu 

parecer favorável do relator, deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES). Melo afirmou que a 

medida corrige uma distorção da legislação tributária. “Essa medida impedirá que os créditos 

acumulados sejam repassados ao preço dos produtos importados que são comercializados no 

Brasil, contribuindo para a redução da inflação e beneficiando o consumidor brasileiro”, disse o 

relator. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Campos Neto vê peso da 'incerteza fiscal' no cenário econômico e diz que BC pode 

reagir 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 15h14min 

 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse na quarta-feira (23) que a 

"incerteza fiscal" representa um "peso importante" no cenário econômico do país. Ele afirmou 

ainda que, se a situação fiscal piorar, o BC pode reagir. Isso significa que a instituição pode 

elevar os juros da economia, instrumento que o Banco Central tem para controlar efeitos 

adversos de uma expansão fiscal, como o aumento da inflação. "O que a gente tem vivido é um 

mar de incerteza há bastante tempo [...] E a gente tem uma incerteza grande em relação à 

inflação, que eu acho que agora começa a passar por um ponto de inflexão [queda]. Tem uma 

incerteza ainda grande em relação ao efeito, a parte de crescimento [da economia]. Mas tem 

uma incerteza fiscal hoje que passa a fazer um peso importante", disse Campos Neto durante 

uma palestra. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Contribuintes vencem no STJ tese do juros sobre capital próprio 

Poder Judiciário | 24/11/2022 – 05h 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu, durante a semana, uma discussão 

importante para as empresas que distribuem juros sobre capital próprio (JCP) aos seus 

acionistas, sócios e cotistas. Ficou definido que os pagamentos acumulados - que incluem 

valores referentes a anos anteriores - podem ser deduzidos da base de cálculo do Imposto de 

Renda (IRPJ) e da CSLL. Esse julgamento era bastante aguardado pelo mercado. O STJ havia 

decidido sobre o tema, de forma colegiada, uma única vez: em 2009. Os ministros se 

posicionaram a favor das deduções, naquela ocasião, e o entendimento vinha sendo aplicado, 

desde lá, em decisões monocráticas. A preocupação era de que, agora, com esse novo 

julgamento pudesse haver mudança de jurisprudência na Corte - o que não aconteceu. A 

decisão para manter o entendimento foi proferida pela 2ª Turma na sessão de terça-feira. O 

placar fechou em 4 a 1. Fonte: Valor Econômico 
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Moraes diz que argumentos da ação do PL sobre urnas são 'falsos', aplica multa de R$ 

22,9 milhões e determina investigação de presidente do partido 

Poder Judiciário | 23/11/2022 – 20h41min 

 

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

negou na quarta-feira (23) o pedido do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para invalidar 

parte dos votos do segundo turno das eleições e aplicou uma multa de R$ 22,9 milhões por 

litigância de má-fé -- quando a Justiça é acionada de forma irresponsável. Na decisão, o 

ministro rebate os argumentos apresentados pela coligação de Bolsonaro e diz que "são 

absolutamente falsos, pois é totalmente possível a rastreabilidade das urnas eletrônicas de 

modelos antigos". Além de negar o pedido do PL, Moraes ainda determinou que a 

Corregedoria-Geral Eleitoral seja acionada para apurar a responsabilidade, em eventual desvio 

de finalidade na utilização da estrutura partidária, do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, 

e de Carlos Rocha, do Instituto Voto Legal, responsável pelo relatório que embasou a ação, 

além de serem incluídos no chamado inquérito das 'milícias digitais', que tramita no Supremo 

Tribunal Federal (STF). O ministro considerou o "possível cometimento de crimes comuns e 

eleitorais com a finalidade de tumultuar o próprio regime democrático brasileiro". Fonte: O Globo 
Leia mais 
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CMO aprova receitas do Orçamento 2023 com R$ 1,2 bi do Condecine 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 20h10min 

 

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou, na quarta-feira (23), o relatório de 

receitas ao projeto de Orçamento da União para 2023 com a inclusão de R$ 1,2 bilhão em 

receitas vindas da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional 

(Condecine), que não estava na proposta do Executivo. O relator da parte de receitas do 

Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2023 (PLOA 2023 – PLN 32/2022), deputado Hélio 

Leite (União-PA), acatou seis emendas praticamente idênticas das Comissões de Educação 

(CE) e de Assuntos Econômicos do Senado (CAE); do senador Humberto Costa (PT-PE), da 

Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e dos deputados Alessandro Molon (PSB-RJ) 

e Marcelo Calero (PSD-RJ), que pediam a inclusão da Condecine como fonte de receita. Hélio 

Leite registrou em seu relatório que não propôs qualquer outra emenda por conta das 

discussões ainda em andamento e da transição para um novo governo. — Embora existam 

prognósticos mais atualizados de evolução de parâmetros e da arrecadação, abstivemo-nos de 
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incluir alterações no Orçamento de 2023 em virtude de incertezas quanto às decisões que 

serão tomadas pelo novo governo — argumentou. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 
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Comissão de Orçamento aprova texto que contorna teto de gastos e pode liberar bilhões 

ainda em 2022 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 19h42min 

 

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou na quarta-feira (23) um projeto que 

altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deste ano e que pode viabilizar desbloqueios 

bilionários – em gastos de ministérios e em emendas parlamentares – ainda em 2022. 

Técnicos do Congresso e parlamentares ouvidos pela TV Globo avaliam que as alterações 

burlam o teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas da União à inflação do 

ano anterior e que está prevista na Constituição (leia mais abaixo). O projeto, que ainda precisa 

passar pelo plenário do Congresso Nacional, permite que parte das despesas obrigatórias 

referentes a este ano, mas com previsão de pagamento só em 2023, fique fora do teto de 

gastos. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Comissão aprova regras que flexibilizam a execução das despesas orçamentárias em 

2022 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 17h44min 

 

A Comissão Mista de Orçamento aprovou na quarta-feira (23) o Projeto de Lei do 

Congresso (PLN) 39/22 que permite ao Executivo programar outras despesas com os recursos 

da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar 195/22), de ajuda ao setor cultural, até o final de 

2022. A proposta, que agora será analisada pelo Plenário do Congresso, também permite que 

restos a pagar do Orçamento de 2021 não sejam cancelados neste ano. As alterações são na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 (Lei 14.194/21). A ideia, segundo o relator do 

projeto, deputado AJ Albuquerque (PP-CE), é dar ao governo flexibilidade para remanejar 

recursos que não devem ser executados neste ano por falta de tempo, mas dentro do teto de 

gastos. “A despesa da Lei Paulo Gustavo, após a abertura de crédito, não terá execução 

completa até o encerramento do seu exercício. Dada a natureza financeira de verificação do 

teto de gastos, se faz necessário incorporar a efetiva projeção de pagamento até o 

encerramento do exercício; de modo que o espaço do teto não seja comprometido com essas 

despesas.” Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Grupo de senadores apresenta pedido de impeachment contra Barroso 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 11h41min 

 

Os senadores Lasier Martins (Podemos-RS), Eduardo Girão (Podemos-CE), Plínio 

Valério (PSDB-AM), Styvenson Valentim (Podemos-RN) e Luis Carlos Heinze (PP-RS) 

anunciaram na quarta-feira (24) a apresentação de um pedido de impeachment contra o 

ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido será 

encaminhado à Presidência do Senado. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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O Dia Nacional das Micros e Pequenas Empresas será comemorado pelo Congresso 

Nacional em sessão solene agendada para segunda-feira (28), às 9h, no Plenário do Senado. 

A lista de convidados ainda será divulgada. A promoção da solenidade atende a requerimento 

(REQ 13/2022) da senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) e da deputada Carmen Zanotto 

(Cidadania-SC). O dia nacional é celebrado anualmente em 5 de outubro. Na justificativa do 

pedido, as parlamentares destacam a importância, para a economia brasileira, das micros e 

pequenas empresas, que geram 27% do produto interno bruto (PIB) e 54% da massa salarial. 

As autoras também lembram o forte impacto negativo do período da pandemia de covid-19 

sobre o setor. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PP e Republicanos negam relação com golpismo de Valdemar e isolam partido de 

Bolsonaro 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 10h43min 

 

O PP e o Republicanos preparam um recurso ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) 

contra o bloqueio dos fundos partidários determinado pelo ministro Alexandre de Moraes na 

quarta-feira (23), após a empreitada golpista patrocinada por Valdemar Costa Neto, presidente 

do PL. Os três partidos fizeram parte da coligação que apoiou o presidente Jair Bolsonaro (PL) 

em sua campanha à reeleição. PP e Republicanos, no entanto, alegam não ter nenhuma 

ligação com os movimentos de contestação das urnas e afirmam reconhecer o resultado da 

eleição. Dessa forma, os partidos deixam Valdemar e a legenda de Bolsonaro isolados na ação 

golpista. Na decisão de quarta-feira, Moraes condenou a coligação de Bolsonaro, formada por 

PL, PP e Republicanos, ao pagamento de multa no valor de R$ 22.991.544,60 por litigância de 

má-fé. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PEC fura-teto deve ser protocolada na 2ª feira 

Poder Executivo | 24/11/2022 – 06h24min 

 

A PEC (proposta de emenda à Constituição) que permite ao presidente eleito, Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT), furar o teto de gastos para bancar promessas de campanha deve ser 

protocolada na segunda-feira (28). A expectativa é que o petista viaje a Brasília na próxima 

semana e ajude a destravar o projeto. A aprovação da PEC no Congresso até o fim deste ano 

é a maneira escolhida pelo futuro governo para manter o valor do Auxílio Brasil em R$ 600, 

com adicional de R$ 150 para famílias com filhos de até 6 anos. A proposta também liberaria 

R$ 105 bilhões para recompor o orçamento da Farmácia Popular e outros programas. Fonte: Poder 

360 
Leia mais 
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Parlamentares cobram interlocução direta com Lula para aprovar PEC 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 05h 

 

Diante das resistências no Congresso em relação ao prazo de quatro anos para a 

exclusão do Auxílio Brasil do teto de gastos e ao volume de recursos que o futuro governo terá 

à disposição, deputados e senadores passaram a cobrar interlocução direta com o presidente 

eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Articuladores do PT tentam, contudo, desvincular as 

negociações para a aprovação da PEC da Transição das tratativas em relação à Esplanada 

dos Ministérios. A avaliação de parlamentares experientes é de que o texto final da proposta 

não virá a público antes que Lula articule, pessoalmente, o tamanho da futura base governista. 
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Em contrapartida, os potenciais aliados cobram mais detalhes da proposta, como valores e 

destinação dos investimentos, e dos demais programas sociais. Durante as discussões no 

gabinete de transição, diversos grupos temáticos têm defendido que precisarão de mais 

recursos no ano que vem e fora do teto de gastos, como saúde, desenvolvimento regional ou 

infraestrutura. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira ganha apoios para reeleição na Câmara ao defender orçamento secreto 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 05h 

 

Com poder sobre o destino do orçamento secreto, o presidente da Câmara, Arthur Lira 

(PP-AL), é hoje favorito à reeleição, a partir de fevereiro de 2023. Dono de um discurso 

corporativista, Lira tenta construir uma aliança que vá do Centrão ao PT para ser reconduzido 

ao comando da Casa e obrigar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a tê-lo como aliado 

preferencial, se não quiser dor de cabeça. Até agora, o deputado já reúne apoios que 

extrapolam o núcleo duro do Centrão, formado por PP, PL e Republicanos, e podem chegar à 

casa dos 400 votos. Os últimos dias foram marcados por reuniões políticas que deixaram a 

candidatura de Lira ainda mais forte. Sem a participação do deputado Luciano Bivar (PE), 

presidente do União Brasil, a bancada do partido aprovou ontem apoio ao líder do Centrão, 

somando-se assim ao Republicanos e ao Podemos, que no dia anterior tinham seguido o 

mesmo caminho. Bivar era um dos nomes que pretendiam concorrer ao comando da Câmara, 

mas foi convencido a desistir. À noite, ele apareceu para o anúncio da parceria. Fonte: O Estado de S. 

Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT deve discutir apoio à recondução de Lira 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 05h 

 

Sem candidatos capazes de fazer frente ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 

o PT deve declarar apoio à candidatura dele nos próximos dias, mas vive uma dificuldade: Lira 

já teria prometido o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para o PL em 2023 

e para o União Brasil em 2024. A comissão é a mais importante da Câmara, por onde passam 

quase todos os projetos de lei e propostas de emenda constitucional (PEC). Outra 

preocupação do PT é o fato de o PL do presidente Jair Bolsonaro, caso forme bloco com o PP, 

poder pleitear o comando da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e a relatoria do Orçamento 

por ser o maior partido do maior bloco da Câmara. Apesar de parte dos deputados do PL 

acenar para aproximação com o governo eleito, a sigla declarou que será oposição ao PT. Os 

petistas farão uma reunião com os deputados da bancada na terça-feira para debater o apoio. 

Entre eles, há os que dizem que é cedo para a definição das comissões, o que só ocorrerá em 

janeiro, e outros que querem um acordo para que fique claro, no “estatuto do bloco”, que o PL 

não teria o primeiro pedido nas comissões. A sigla de Bolsonaro discorda desses termos. Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira já acumula apoio de dez partidos à reeleição na Câmara e costura acordo com 

partido de Bolsonaro na principal comissão 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 04h30min 

 

A pouco mais de dois meses para a eleição na Câmara, o atual presidente, Arthur Lira 

(PP-AL), acumula o apoio de dez partidos à sua reeleição, asfixiando as chances de uma 

candidatura adversária minimamente competitiva, e já negocia o espaço que cada partido terá 

a partir da próxima legislatura. Pelo acordo em construção, o PL, dono da maior bancada, 
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ficará com a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), enquanto o União Brasil, que 

formalizou na quarta-feira (23) seu apoio ao deputado do PP, comandará a Comissão Mista de 

Orçamento (CMO). A ideia é que as duas siglas troquem de posição a partir do segundo ano 

de mandato. Até agora, o presidente da Câmara recebeu o apoio formal ou a sinalização de ao 

menos dez partidos que, somados, reunirão 328 dos 513 deputados na próxima legislatura. Ele 

selou aliança na quarta-feira (23) com o União Brasil (59 deputados) e já tinha o apoio de PP 

(47), Republicanos (41), PDT (17), Podemos (12), PSC (6), Patriota (4) e PTB (1). O PL (99) e 

o PSD (42) ainda não anunciaram adesão formalmente, mas seus dirigentes já deram 

sinalizações de que vão integrar o bloco. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Grupo de Defesa na transição deve ser anunciado até sexta-feira 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 19h38min 

 

O ex-ministro Aloizio Mercadante (PT), um dos coordenadores da transição de 

governo, disse na quarta-feira (23) que os integrantes do grupo que cuidará da área de Defesa 

devem ser anunciados até sexta-feira (25). “Há uma disposição importante de diálogo, mas 

anúncio de grupos quem faz é o nosso coordenador Geraldo Alckmin, que deverá fazer ainda 

amanhã. No máximo, 6ª feira. Amanhã é um dia tumultuado, mas até 6ª feira está 

encaminhado”, disse ele. O tema é tratado por petistas como um dos mais delicados da 

transição. O motivo é a adesão de oficiais das Forças Armadas ao bolsonarismo. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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'PEC da Transição' é adiada por falta de consenso, diz relator do Orçamento 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 17h49min 

 

Relator do Orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro (MDB-PI) disse que a "PEC 

da Transição" não será apresentada na quarta-feira (23), como queriam parlamentares do PT, 

por falta de "consenso". A proposta de Emenda à Constituição abre espaço no Orçamento de 

2023 para promessas de campanha de Lula. Segundo ele, falta um entendimento sobre o 

tamanho da PEC e a sua duração. No formato de hoje, o texto tira o Bolsa Família do teto de 

gastos (a norma que trava as despesas federais), a um custo de R$ 175 bilhões. Castro será o 

autor formal da PEC. — Hoje (quarta-feira) não será apresentado — disse. — Não foi formado 

consenso. Eu tenho defendido desde o início que nós gastemos nossas energias para o 

consenso — afirmou o senador. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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BC abre mão de segregação patrimonial e PL cripto deve ser votado sem destaques, diz 

relator 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 17h46min 

 

Um dos últimos pontos em desacordo no projeto de lei das criptomoedas, a chamada 

segregação patrimonial - que disciplina a separação entre ativos de corretoras e clientes - é 

uma “questão superada” e ficará fora do texto que segue para votação na próxima semana, 

disse ao Valor o deputado Expedito Netto (PSD-RO), relator da matéria na Câmara. O 

deputado afirmou que o Banco Central, que insistia em ter a segregação patrimonial expressa 

na lei, aceitou deixar o tema para regulamentação posterior, na esfera administrativa. “É uma 

questão completamente superada. O importante agora é votar a matéria e deixar esse e outros 

pontos para depois”, disse Netto, que se reuniu no início da tarde com representantes do 

Banco Central, liderança do governo na Câmara e de todos os partidos da Casa para discutir a 

tramitação da matéria. Com isso, o projeto de lei que regulamenta a atuação dos intermediários 

https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2022/11/lira-ja-acumula-apoio-de-dez-partidos-a-reeleicao-na-camara-e-costura-acordo-com-partido-de-bolsonaro-na-principal-comissao.ghtml
https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2022/11/lira-ja-acumula-apoio-de-dez-partidos-a-reeleicao-na-camara-e-costura-acordo-com-partido-de-bolsonaro-na-principal-comissao.ghtml
https://www.poder360.com.br/governo/grupo-de-defesa-na-transicao-deve-ser-anunciado-ate-6a/
https://www.poder360.com.br/governo/grupo-de-defesa-na-transicao-deve-ser-anunciado-ate-6a/
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/11/pec-da-transicao-e-adiada-por-falta-de-consenso-diz-relator-do-orcamento.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/11/pec-da-transicao-e-adiada-por-falta-de-consenso-diz-relator-do-orcamento.ghtml


 
 
 
dos negócios com criptomoedas deve ser votado na próxima terça-feira sem destaques, disse 

o relator. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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PL pede ao TSE para manter verificação de urnas do segundo turno 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 17h18min 

 

O PL enviou na quarta-feira (23) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um requerimento 

para pedir que seja mantido o andamento da petição na qual a legenda pede a anulação de 

votos do segundo turno das eleições, realizado em 30 de outubro. Em entrevista coletiva, o 

presidente do partido, Valdemar Costa Neto, disse que levantamento apontou “mau 

funcionamento e quebra de confiabilidade dos dados extraídos” em 279 mil urnas. Caso sejam 

desconsiderados os votos das urnas que teriam “indícios” de problemas, Jair Bolsonaro teria 

1,078 milhão de votos a mais que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. “Pedimos ao 

TSE que decida a situação. Não se trata e fazer uma nova eleição”, afirmou. “O voto é seguro, 

por isso temos que fazer esse levantamento. Se isso for uma mancha, temos que resolver 

agora”, completou. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Teria que anular toda a eleição, diz Lewandowski sobre tese do PL 

Poder Judiciário | 23/11/2022 – 17h16min 

 

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse na quarta-

feira (23) que se for comprovado algum “defeito” nas urnas eletrônicas, como argumentou o PL, 

seria preciso “anular toda a eleição”, inclusive o 1º turno. Na terça-feira (22), o partido do 

presidente Jair Bolsonaro pediu que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) invalidasse mais da 

metade dos votos dados no 2º turno, apontando supostas irregularidade em 5 dos 6 modelos 

de urna usados no país. Alexandre de Moraes, presidente do TSE, disse que o PL não poderia 

questionar só votos registrados no 2º turno, já que as mesmas urnas foram usadas também no 

1º turno da votação. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em conversa com parlamentares, PT é avisado que ‘PEC da Transição’ pode ficar em R$ 

100 bi 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 16h04min 

 

A equipe do PT que negocia a “PEC da Transição”, proposta de Emenda à Constituição 

que abre espaço no Orçamento de 2023 para promessas de campanha de Lula, está sendo 

alertada que dificilmente o Congresso aprove um texto com impacto superior a R$ 120 bilhões, 

sendo algo na casa de R$ 100 bilhões considerado mais “crível” por senadores e deputados. 

Este debate ocorre de forma paralela ao questionamento da duração da PEC. O PT quer que o 

Bolsa Família fique quatro anos fora do teto de gastos, enquanto muitos deputados e 

senadores, incluindo bolsonaristas, querem dar esta permissão apenas em 2023. Uma corrente 

de senadores do centro defende uma solução intermediária, com a PEC valendo por dois anos. 

A proposta do partido, que deve ser protocolada na quarta-feira (23), tira o programa Bolsa 

Família fora do teto de gastos por quatro anos, a um custo anual de R$ 175 bilhões, e também 

prevê R$ 23 bilhões para investimentos — elevando o impacto da PEC a R$ 198 bilhões. Fonte: 

O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Bivar tenta negociar com PT, mas bancada do União Brasil ignora e encaminha apoio a 

Lira 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 14h25min 

 

Deputados do União Brasil encaminharam na quarta-feira (23) a aprovação do apoio da 

bancada à recondução do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em 2023. A formalização 

da decisão deve ocorrer ainda na quarta-feira (23). Segundo apurou o Valor, o presidente 

nacional do União, Luciano Bivar (PE), tentou adiar o encontro, mas o líder da legenda na 

Casa, Elmar Nascimento (BA), manteve a reunião que confirmou a aliança com o deputado 

alagoano. De acordo com fontes, o PT teria procurado Lira em busca de uma composição que 

contemplasse a sigla do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em um cargo estratégico na 

Casa. Aos petistas, o presidente da Câmara teria explicado que já havia selado compromissos 

com outros partidos. Em resposta, correligionários de Lula teriam pedido que a legenda ficasse 

com o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara em 2023 ou 2024, 

anos em que o deputado do PP comandará a Mesa Diretora da Casa se a recondução for 

confirmada em fevereiro. A CCJ é a comissão mais importante por ser a que analisa todos os 

projetos em tramitação, além de caber ao presidente do colegiado definir a pauta de votações. 
Fonte: Valor Econômico 
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Integrante da base de Bolsonaro, Republicanos diz que será independente no governo 

Lula 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 10h31min 

 

O Republicanos, partido da base de apoio político de Jair Bolsonaro no Congresso, 

anunciou na terça-feira (22) que atuará de forma independente durante o governo do 

presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O Republicanos é a sigla de importantes 

aliados de Bolsonaro, como a senadora eleita e ex-ministra Damares Alves (DF); o governador 

eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas; e o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão 

(RS). "O Republicanos decidiu, por unanimidade, atuar na próxima legislatura de forma 

independente no Congresso Nacional, sem se negar ao diálogo e à colaboração. O partido 

seguirá mantendo o apoio às propostas que sejam positivas para a população brasileira", 

afirmou a legenda em nota. A decisão de não se opor ao petista no Congresso foi vista por 

aliados de Lula como um "aceno" da do partido ao governo eleito. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Países pedem ao Brasil na OMC combate ao desmatamento e reforma tributária 

Mercado | 24/11/2022 – 10h09min 

 

Parceiros sinalizaram na Organização Mundial do Comércio (OMC) pelo menos dois 

temas que vão pesar na atração de mais investimentos e no reforço das relações econômicas 

também durante o próximo governo em Brasília: combate ao desmatamento e reforma 

tributária. Durante exame da política comercial brasileira, iniciada na quarta-feira, 48 

delegações se manifestaram, e outras vão fazer o mesmo nesta sexta-feira, em meio a 

expectativas sobre o que fará o governo de Luiz Inácio Lula da Silva a partir de janeiro. A União 

Europeia (EU) lembrou que o país está em transição para um novo governo, e destacou que o 

governo atual em Brasília “tomou medidas tomadas para facilitar o comércio e os 

investimentos, melhorar o clima empresarial, colocar em prática novas regras de compras 

públicas e para abrir ainda mais a economia brasileira para o mundo”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Comissão aprova criação de selos para empresas que cumpram cota de contratação de 

pessoas com deficiência 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 10h18min 

 

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

Deputados aprovou o Projeto de Lei 704/21, que cria um selo de qualidade para as empresas 

que cumpram a cota de empregabilidade de pessoas com deficiência. O texto permite que 

empresas com 100 empregados ou mais que preencherem de 2% a 5% das vagas disponíveis 

com pessoas com deficiência requeiram o selo ao Poder Executivo. O selo poderá ser usado 

em documentos de comunicação institucional, correspondências, peças publicitárias na 

imprensa, outdoors e outros. O projeto altera a Lei 8.213/91, que define a cota para pessoas 

com deficiência nas empresas. O texto original é de autoria do deputado Carlos Bezerra (MDB-

MT). Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Lei Geral de Proteção de Dados: a nova onda para 2023 

Poder Executivo | 24/11/2022 – 06h 

 

A criação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), estabelecida em 2018 e vigente 

a partir de 2020 – com a aplicação de multas desde 2021 – levou empresas dos mais diversos 

portes e segmentos a uma corrida quanto ao entendimento da legislação, seu escopo, 

implicações e adequações necessárias. De início, a maioria delas destinou investimentos a 

serviços de consultoria para ter um diagnóstico do que precisava ser feito. Não faltaram críticas 

quanto à abrangência da nova lei, considerada genérica e aberta a muitas interpretações. O 

fato é que a LGPD é uma realidade e as empresas não podem mais estar à margem da 

conformidade. O que esperar então da LGPD para 2023? Bem, não há dúvidas de que agora é 

a hora de partir efetivamente para a execução do plano desenhado na fase de consultoria. A 

GDPR (General Data Protection Regulation), legislação europeia na qual a LGPD se inspirou, 

foi com o tempo agregando uma série de emendas para torná-la mais efetiva e menos 

genérica, para assim facilitar o entendimento das regras e possibilitar a fiscalização por parte 

dos órgãos reguladores. Espera-se que o mesmo aconteça no Brasil, com a inclusão de 

emendas e normatizações no texto inicial da lei. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Telecom almeja reforma tributária ampla com novo governo, mas assinala receios  

Mercado | 23/11/2022 – 20h54min 

 

Com um novo governo liderado pelo presidente eleito Lula assumindo em janeiro, a 

cadeia de telecomunicações já traça cenários – e demandas – sobre os modelos possíveis de 

reforma tributária. O tema foi debatido durante o 36º Seminário Internacional ABDTIC na 

quarta-feira, 23, quando representantes de empresas do setor e do meio jurídico defenderam a 

necessidade de uma reforma tributária "ampla" – além de políticas localizadas para a cadeia de 

tecnologia da informação e comunicações (TICs). Entre os presentes, o gerente da divisão de 

consultoria e planejamento tributário da Vivo, Maurício Lima, criticou a possibilidade de uma 

reforma tributária "fatiada", que apenas unificasse PIS e COFINS e restringisse o impacto das 

mudanças ao setor de serviços. Fonte: Teletime 
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No Softex Experience, MCTI anuncia a segunda edição do Conecta Startup Brasil 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 18h44min 

 

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, palestrou na 2ª Edição do 

Softex Experience, que aconteceu na terça-feira (23), no Auditório do Instituto Brasileiro de 

Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) em Brasília. O evento tem como objetivo apresentar 

oportunidades de negócios para empresas, startups, aceleradoras e instituições de ciência e de 

tecnologia de todo o Brasil.  Foi anunciado que o Programa Conecta Startup Brasil irá ganhar 

uma segunda edição. A iniciativa visa fortalecer o ecossistema de inovação no Brasil. Foram 

destacados no encontro temas como inovação, estratégias de sucesso e boas práticas no 

relacionamento com startups em estágio inicial, tendências para o futuro, a internacionalização 

como estratégia de crescimento e habilidades de inovação para cenários dinâmicos. Em sua 

palestra, o ministro destacou o trabalho conjunto entre o MCTI, a Softex e a Agência Brasileira 

de Desenvolvimento Industrial (ABDI).  “As startups são prioridades para o Governo Federal, e 

a 2ª edição do Softex Experience é o caminho que levará ao avanço das startups no país”, 

afirmou. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 
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Anatel deveria revisar definição de PPPs, defende a Claro  

Mercado | 23/11/2022 – 18h18min 

 

Na visão da diretora regulatória da Claro, Monique Barros, o novo Plano Geral de 

Metas de Competição (PGMC) deveria revisar o conceito de prestadoras de pequeno porte 

(PPPs). Isso porque, na avaliação dela, há provedores que, apesar de contar com posição 

revelante de mercado de banda larga fixa em determinadas regiões, ainda são tratados nesse 

contexto de assimetria regulatória por não terem participação nacional acima do limite de 5%. 

Segundo a diretora da Claro, há situações em "região com 2,4 mil cidades" em que as PPPs, 

em conjunto, detêm mais de 60% de market share. "E não são só cidades pequenas. Fortaleza 

tem uma líder, com 21,5% do mercado, e é uma PPP. E se somar todas as PPPs, são 60%. Ou 

seja: os consumidores da cidade não estão protegidos pelas regras de qualidade, 

acessibilidade e grande parte do regulamento geral do consumidor (RGC)", diz Barros. Fonte: 

Teletime 
Leia mais 
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Comissão aprova projeto que obriga sistemas de inteligência artificial do governo a 

seguir boas práticas ambientais 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 16h37min 

 

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos 

Deputados aprovou projeto que estabelece que os sistemas de inteligência artificial utilizados 

pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta deverão ser compatíveis 

com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, na forma da regulamentação. 

De autoria do deputado Helio Lopes (PL-RJ), o Projeto de Lei 705/22 define que os sistemas 

de inteligência artificial deverão atender aos seguintes objetivos: (I) a promoção do 

desenvolvimento econômico sustentável e a proteção e preservação do meio ambiente; (II) o 

respeito à pluralidade e à diversidade, a observância do princípio da não discriminação e o 

respeito à dignidade humana e aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos; (III) a 

garantia do uso de mecanismos de governança baseados na transparência, na ética e no 

colaboracionismo. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Blockchain precisa de atenção do setor de TI para garantir benefícios a longo prazo, 

aponta Infosys 

Mercado | 23/11/2022 

 

A blockchain, uma das mais recentes inovações em tecnologia digital, pode transformar 

a maneira como a sociedade vive e trabalha. De e-commerce e mídias sociais a bancos e 

investimentos online, toda a cadeia social, seu uso está cada vez mais disseminado. Conforme 

explica Glauco Volpe, head de Cloud & Serviços de Infraestrutura da Infosys, a tecnologia tem 

o potencial de uso em uma série de setores, desde bancos e finanças até o gerenciamento da 

cadeia de suprimentos. "O setor financeiro desponta como um dos grandes beneficiários da 

blockchain; é possível utilizá-la na criação de moedas digitais, mas também na aceleração de 

transações bancárias, garantindo mais segurança e desburocratizando processos para otimizar 

as funcionalidades para clientes e empresas", comenta Volpe. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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Conecta Startup Brasil tem nova edição 

Poder Executivo | 23/11/2022 

 

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), lançou, na quarta-feira (23), durante o 

Softex Experience, a 2ª edição do Conecta Startup Brasil. “A cada programa que idealizamos, 

temos sempre o compromisso de melhorar o impulsionamento do ecossistema de inovação. A 

grande novidade para esta 2ª edição será a remuneração dos embaixadores, cada um 

receberá R$ 5 mil para ser um multiplicador de inovação. Nosso objetivo é seguir ampliando o 

escopo de fomento e contribuir para o crescimento da adoção de novas tecnologias na 

indústria brasileira”, ressalta Igor Calvet, presidente da ABDI. Fonte: ABDI 
Leia mais 
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