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DESTAQUES 

 

Grupo de transição deve encaminhar proposta de regulação da internet nos primeiros 

cem dias de governo 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 11h07min 

 

A regulação da internet está entre as prioridades do grupo técnico das Comunicações 

da transição. Um integrante da equipe disse ao Valor que recomendará ao presidente eleito 

Luiz Inácio Lula da Silva que nos primeiros 100 dias de governo seja apresentada uma 

proposta sobre o tema. Já estão em discussão, por exemplo, aspectos tributários, de criação 

de conteúdo e de combate às fake news. Esse último é considerado um tema-chave. O 

assunto da desinformação foi tratado por Lula nas reuniões no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

e no Supremo Tribunal Federal (STF), com destaque para a influência das notícias falsas na 

eleição. O grupo também vai sugerir a criação de uma Secretaria de Serviços Digitais na 

estrutura do Ministério das Comunicações. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel abre Consulta para uso Outdoor da Faixa do Wifi 6 

Mercado | 24/11/2022 

 

A Anatel abriu consulta pública, na quinta-feira (24), para tomada de subsídios visando 

a possibilidade de implementação de sistema de Coordenação Automatizada de Frequência 

(Automated Frequency Coordination – AFC), a fim de permitir o uso outdoor da faixa do WiFi 6 

(5.925 a 7.125 MHz), ou partes dela. O prazo de contribuição é de 60 dias. Os 

questionamentos vão desde as condições de operação e critérios de proteção; a comunicação 

entre o sistema AFC e o ponto de acesso outdoor e a habilitação e o funcionamento do sistema 

AFC, além de outros subsídios não previstos no texto. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 
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Juntas comerciais têm novas regras para autenticação de livros contábeis e sociais 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 10h59min 

 

A Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia 

(SEPEC/MEI), por meio do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

(DREI), publicou na sexta-feira (25/11), no Diário Oficial da União (DOU), a Instrução Normativa 

(IN) DREI /ME nº 79, que altera disposições da Instrução Normativa DREI nº 82, de 2021 sobre 

procedimentos para autenticação dos livros contábeis e societários de empresários individuais 

e de sociedades. As alterações atendem demandas recebidas pelo DREI, em especial no que 

se refere à autenticação de livros sociais em branco, ou seja, antes da escrituração ou 

preenchimento. O Código Civil prevê a autenticação antes dos livros serem postos em uso. A 

IN também traz ajustes de redação, no sentido de dar transparência e objetividade aos 

procedimentos que devem ser observados, tanto pelos cidadãos quanto pelos órgãos de 

registro, para autenticação de livros digitais. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério da Justiça investiga Google por suposta coleta irregular de dados de usuários 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 10h01min 

 

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, 

instaurou um processo administrativo contra o Google para apurar uma suposta coleta irregular 

de dados de geolocalização de usuários, ainda que tenham configurado sua privacidade em 

sentido contrário. A averiguação preliminar mira indícios de infrações ao Código de Defesa do 

Consumidor e ao Decreto 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor. A pasta determinou que o ofício seja encaminhado aos órgãos que 

compõem o SNDC e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). O Google tem 20 

dias para apresentar defesa. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Justiça de SP manda Google entregar dados de todos celulares próximos a roubo 

Poder Judiciário | 25/11/2022 

 

A 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou uma 

ordem para que o Google forneça dados de geolocalização de celulares que estavam em uma 

região onde aconteceu um crime de roubo a mão armada a um caminhão. As informações são 

do portal Conjur. A pedido da Polícia Civil, o juízo de primeiro grau determinou que o Google 

fornecesse as informações referentes ao local, à data e ao horário do crime. A empresa 

recorreu ao TJ-SP, mas, por unanimidade, a decisão foi mantida, nos termos do voto do relator, 

desembargador Xisto Rangel. "A autoridade policial já tentou apurar os fatos pelos modos que 

lhe estavam mais à mão e, passados mais de 12 meses, não logrou êxito em fazê-lo, daí 

exsurgindo como necessária a requisição. Na apuração de crime de incontestável gravidade, 

viu-se a autoridade policial sem outras opções que não a representação para afastar o sigilo de 

dados telemáticos e de dados das pessoas que se encontravam nas proximidades do local". 
Fonte: Convergência Digital 

Leia mais 

Retorno ao índice 
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Lula quer usar R$ 12 bi da PEC da Transição para aumentar recurso da Educação em 
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Poder Executivo | 25/11/2022 – 13h 

 

O gabinete de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) definiu uma 

recomposição de R$ 12 bilhões no orçamento do MEC (Ministério da Educação) de 2023 a 

partir do espaço fiscal a ser criado com a chamada PEC da Transição. O montante deve 

reforçar as rubricas para universidades, obras, material escolar, transporte e merenda escolar. 

A recomposição dos recursos para alimentação escolar é uma exigência do presidente eleito. 

Está decidido um direcionamento de R$ 1,5 bilhão para o PNAE (Programa Nacional de 

Alimentação Escolar), cujos valores estão sem reajuste desde 2017. O presidente Jair 

Bolsonaro (PL) chegou a vetar um reajuste desse programa neste ano. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Equipe de transição de Lula trava disputa com Ministério da Saúde para ter acesso a 

dados estratégicos 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 12h05min 

 

A equipe de transição e o Ministério da Saúde têm travado uma queda de braço pelo 

fornecimento de informações consideradas estratégicas como o estoque atual e a validade de 

medicamentos e vacinas no país. Na prática, segundo integrantes do grupo de trabalho, a falta 

de acesso a esses dados tem dificultado fazer o mapeamento dos insumos e traçar um plano 

mais detalhado para ampliar a vacinação nos primeiros 100 dias de governo, uma das 

prioridades estabelecidas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Em nota, o Ministério 

da Saúde afirmou que o grau de sigilo do banco de dados de estoque do órgão é "reservado". 

A pasta ainda esclareceu que "a medida visa garantir a proteção dos dados" e que o "Tribunal 

de Contas da União (TCU) e os órgãos de controle tem total acesso às informações sobre 

estoques." A reserva dos dados do Ministério da Saúde é alvo de um processo no Tribunal de 

Contas da União (TCU). Inicialmente, o TCU determinou que a pasta suspendesse o sigilo das 

informações, mas a Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou um recurso alegando que o 

Tribunal de Contas não tem competência para tratar do caso. Os efeitos da decisão do TCU, 

portanto, estão suspensos e ainda não há previsão de quando o processo será levado a 

julgamento. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Cientistas sugerem a governo de transição maior autonomia para programa de 

vacinação 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 11h48min 

 

O Instituto Questão de Ciência sugeriu ao governo de transição de Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) que o PNI (Programa Nacional de Imunizações) tenha mais autonomia do que hoje. 

A proposta foi apresentada com outras três ao grupo técnico de saúde, na sexta-feira (25), no 

CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), onde está a sede do governo de transição. De acordo 

com a cientista Natalia Pasternak, que faz parte do instituto, a ideia também já foi discutida 

com outras entidades, como a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), e foi recebida 

positivamente pelos integrantes do GT de Saúde. "Isso [a estrutura do PNI] nunca foi um 

problema antes, mas quando apareceu um governo negacionista, e a gente não tem como 

garantir que isso não se repita, a gente viu como a estrutura do PNI é frágil. Um programa que 

sempre teve muito prestígio foi desprestigiado, sucateado e ficou incapaz de tomar decisões de 

forma autônoma", disse Pasternak a jornalistas, no CCBB. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula e Gleisi se reúnem em SP para tratar de PEC e ministro da Fazenda 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 11h25min 
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O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido na sexta-feira (25) em 

sua casa, em São Paulo, com a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), 

para tratar a PEC da transição e da escolha do futuro ministro da Fazenda. Há a expectativa de 

que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) também participe do encontro, além do 

senador eleito Wellington Dias (PT-PI) e do senador Jaques Wagner (PT-BA). Lula tem sido 

pressionado por aliados a indicar o nome para a Fazenda para facilitar a tramitação da PEC da 

Transição no Congresso, que abrirá espaço no orçamento para gastos além do teto fiscal. Um 

dos nomes mais cotados para o cargo de ministro da Fazenda é o do ex-prefeito Fernando 

Haddad, candidato do PT derrotado na disputa pelo governo de São Paulo neste ano. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Novo cálculo da transição indica margem de R$ 150 bi para gasto extra em 2023 

Poder Executivo | 24/11/2022 – 23h15min 

 

A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vê 

atualmente um espaço de ao menos R$ 150 bilhões para ampliar despesas em 2023 sem que 

isso represente uma expansão em relação à fatura programada pelo atual governo Jair 

Bolsonaro (PL) para 2022, seu último ano de mandato. Pelos novos cálculos da transição, um 

gasto adicional nessa proporção manteria constante a relação entre despesa e PIB (Produto 

Interno Bruto), medida usada para avaliar a dimensão das políticas públicas em comparação 

ao tamanho da economia. A conta tem sido usada como argumento em defesa da PEC 

(proposta de emenda à Constituição) da Transição, que pode autorizar uma despesa de até R$ 

198 bilhões fora da regra do teto de gastos —dos quais R$ 175 bilhões bancariam o novo 

Bolsa Família. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Gleisi diz que faltou articulação política no Senado para destravar a PEC da Transição 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 18h29min 

 

Coordenadora do governo de transição para negociações com o Congresso, a 

deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) afirmou na quinta-feira (24) que está faltando articulação 

política no Senado para destravar a proposta de emenda da Constituição (PEC) da Transição. 

A proposta busca viabilizar o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 a partir de janeiro. "Está 

faltando articulação política no Senado, por isso que eu acho que nós travamos na PEC. A 

forma como foi iniciado o processo, sem falar ou sem formatar uma base mais forte de 

governo", afirmou Gleisi, após assistir ao jogo do Brasil na sede do governo de transição, em 

Brasília. Segundo a deputada, algumas bancadas ficaram "chateadas" pela forma como a 

minuta da PEC foi apresentada, já que não houve diálogo com todas as lideranças partidárias. 
Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro da Economia oferece equipe para transição, diz Barbosa 

Poder Executivo | 24/11/2022 – 14h47min 

 

O ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Nelson Barbosa, e o economista 

Guilherme Mello, membros da coordenação econômica do gabinete de transição, tiveram na 

quinta-feira (24) a primeira reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O encontro, 

que durou duas horas, serviu para a apresentação dos grupos, com Guedes pondo a atual 

equipe econômica à disposição do governo eleito. “As informações que o ministro [Paulo 

Guedes] apresentou e as opiniões que ele deu serão levadas em consideração pela transição”, 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/25/lula-e-gleisi-se-renem-em-sp-para-tratar-de-pec-e-ministro-da-fazenda.ghtml
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disse Barbosa. Ele destacou que as sugestões do ministro foram passadas em caráter sigiloso, 

afirmando apenas que Guedes fez uma defesa da sua gestão em quase quatro anos à frente 

da pasta. Segundo Barbosa, a próxima etapa envolve encontros com a Receita Federal, o 

Tesouro Nacional e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para traçar um mapa de riscos 

fiscais e jurídicos do Orçamento. “Em toda transição, a gente faz um mapeamento [de riscos], 

tanto que no Orçamento é encaminhado um mapa de riscos fiscais. A lei exige isso, e nós 

queremos saber as informações da PGFN, entender mais o detalhamento”, declarou. Fonte: 

Agência Brasil 
Leia mais 
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Transição: Lula defende investimento em soluções criativas para saúde 

Poder Executivo | 24/11/2022 – 14h04min 

 

Na presença de cinco ex-ministros da saúde, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da 

Silva, defendeu investimento em inovação e em soluções criativas para melhorar o 

atendimento à saúde no Brasil. Ele citou a fila de espera para atendimento especializado como 

um gargalo a ser resolvido emergencialmente. A afirmação foi feita na manhã de quinta-feira 

(24), em reunião do Grupo Técnico de Saúde da transição de governo, em Brasília. Lula estava 

em São Paulo e participou da reunião por vídeo. Os ex-ministros presentes na sede da Fiocruz 

foram o senador Humberto Costa, o deputado federal Alexandre Padilha, Arthur Chioro, José 

Gomes Temporão e José Agenor. O presidente eleito conversou com representantes de 

diversas entidades do setor. Lula reafirmou que saúde, no seu governo, jamais será vista como 

gasto, mas como investimento e disse que não faltarão recursos para recuperar a área no país, 

especialmente políticas como o Programa Nacional de Imunização, desestruturado na gestão 

Bolsonaro. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT diz que PEC da Transição é 'plano A', mas avalia outras três alternativas para 

assegurar recursos 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 13h59min 

 

O "plano A" dos petistas é a aprovação da proposta de emenda constitucional (PEC) da 

Transição para liberar espaço no Orçamento para garantir os R$ 600 do Auxílio Brasil, 

investimentos e gastos em 2023. Mas negociadores do partido têm citado nas reuniões outras 

possibilidades, como a edição de uma medida provisória (MP) com abertura de créditos 

extraordinários, recorrer à edição de um estado de calamidade pública ou ao Supremo Tribunal 

Federal (STF). Essas possibilidades são aventadas para contrapor a possibilidade de redução 

do prazo de vigência da PEC e do valor liberado para além do teto de gastos. Os petistas 

querem ampliar o teto (que limita as despesas do governo federal) em R$ 200 bilhões por 

quatro anos, mas parte do Congresso disse que só aceita um valor menor, de cerca de R$ 80 

bilhões, e por só um ano. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Melhor qualidade dos gastos e reforma tributária serão prioridade de Lula 3, diz Haddad 

a banqueiros 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 14h02min 

 

Em evento com os presidentes dos grandes bancos brasileiros, o ex-ministro da 

Educação Fernando Haddad, cotado para ministro da Fazenda do presidente eleito Luiz Inácio 

Lula da Silva, afirmou que a reforma tributária e uma melhoria na qualidade dos gastos estarão 
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entre as prioridades do governo a partir de 2023. Haddad abriu seu discurso ressaltando estar 

falando em nome do presidente eleito, e não no seu próprio. Segundo Haddad, Lula passou 

uma determinação clara para que "possamos dar logo no início do próximo governo prioridade 

total à reforma tributária." "A qualidade da despesa pública no Brasil piorou muito", disse 

Haddad. "Temos uma tarefa enorme de reconfigurar o Orçamento e dar a ele mais 

transparência." Ele disse ainda que a busca por maior transparência não significa tirar o 

protagonismo do Congresso. "O Congresso deve e pode participar da gestão do Orçamento no 

que diz respeito ao direcionamento dos recursos e despesas parlamentares consideradas 

prioritárias, mas não significa se descomprometer com a transparência e a eficiência do gasto 

público." O ex-prefeito de São Paulo fez referência à proposta de reforma focada nos tributos 

indiretos elaborada por Bernard Appy e Nelson Machado, e disse que será esse o foco inicial 

nas discussões relativas a alterações na política tributária do país. Haddad acrescentou que, 

em uma segunda etapa, o governo também deve tratar de tributação de renda e patrimônio. 

"Qualquer advogado tributário consultado vai dizer que é um verdadeiro caos que estamos 

vivendo no Brasil, o que afugenta investimentos e atrapalhar os investidores sediados no 

Brasil". Fonte: Folha de S. Paulo 
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Brasil menciona na OMC expectativa de reforma tributária gradual 
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O Brasil sinalizou na Organização Mundial do Comércio (OMC) com avanços em 

direção de uma reforma tributária, mas que poderá ser implementada de forma gradual, 

reagindo a críticas durante o exame da política comercial do país. A resposta geral a mais de 

800 questões sobre diferentes temas foi dada pelo chefe do Departamento Econômico do 

Itamaraty, Fernando Pimentel. Ele chefiou a delegação brasileira no exercício que termina na 

sexta-feira, e que sempre desperta atenção pela dimensão da economia brasileira. O 

representante brasileiro declarou-se “particularmente encorajado pelas expressões de 

confiança nas políticas econômicas e na agenda de reformas do Brasil, e pelo reconhecimento 

de que fomos capazes de perseguir esta agenda durante tempos desafiadores para a 

economia mundial, e para o Brasil”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Em esforço concentrado, Senado aprova 25 autoridades 

Poder Legislativo | 24/11/2022 

 

O Plenário do Senado aprovou, nas sessões de terça (22) e quarta-feira (23), as 

indicações de 25 autoridades. O esforço concentrado foi convocado pelo presidente da Casa, 

Rodrigo Pacheco. Foram aprovados 13 embaixadores, 7 diretores de agências reguladoras e 5 

indicados para conselhos ou tribunais superiores. Antes de serem aprovados no Plenário, os 

indicados passaram por sabatina nas comissões. Na terça-feira, os desembargadores Messod 

Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues tiveram seus nomes aprovados no Plenário para o 

cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), substituindo Napoleão Maia e Nefi 

Cordeiro. Também na terça, o Plenário aprovou o nome da desembargadora Liana Chaib para 

o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Já na quarta, foi aprovado o nome 

do diplomata Benedicto Fonseca Filho para chefiar a embaixada brasileira na África do Sul. Ele 

vai acumular a função com as representações brasileiras no Lesoto e em Maurício. Ainda na 

quarta, foi aprovada a indicação de Alexandre Reis Siqueira Freire para compor a diretoria da 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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Dívida pública sobe 0,46% e soma R$ 5,78 bilhões em outubro 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 15h43min 

 

A DPF (dívida pública federal) subiu de R$ 5,75 bilhões em setembro para R$ 5,78 

bilhões em outubro. O resultado representa alta de 0,46%, ou seja, de R$ 26,3 bilhões. Os 

números incluem os débitos do governo no Brasil e no exterior. Os dados foram divulgados na 

sexta-feira (25) pelo Tesouro Nacional. Já a reserva de liquidez caiu 0,24% em termos 

nominais em relação ao mês anterior, passando de R$ 1.031,36 bilhões para R$ 1.028,85 

bilhões. O Tesouro Nacional emite a dívida pública para financiar o déficit orçamentário do 

governo. O objetivo é cobrir as despesas que superam a arrecadação com impostos, 

contribuições e outras receitas. A DPF é vista como uma das principais referências para a 

avaliação da capacidade de pagamento do país pelas agências globais que avaliam grau de 

investimento. Fonte: Poder 360 
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Batalha da inflação ainda não foi vencida, nem aqui nem globalmente, afirma Campos 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 13h47min 

 

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse que a batalha da 

inflação ainda não foi vencida, nem localmente nem globalmente. “É importante persistir”, disse 

em almoço de fim de ano da Febraban, do qual também participou o ex-ministro Fernando 

Haddad (PT), cotado para o comando do Ministério da Fazenda no próximo governo. Campos 

Neto destacou que o mundo ainda vê inflação bastante alta, especialmente no Reino Unido. 

Em sua fala, reforçou que os últimos anos foram de muita incerteza e que começamos a ter um 

novo capítulo, depois da pandemia e da guerra, com inflação de energia pronunciada. Ele 

lembrou que os países se mobilizaram para fazer programas para endereçar esse aumento e 

que há debate sobre modelo perfeito para atender esse problema. De acordo com ele, o 

modelo ideal é o de 3T, que significa temporário, direcionado e sob medida, mas que é muito 

difícil de ser implementado. “Poucos países conseguiram fazer”, disse. Fonte: Valor Econômico 
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Brasil precisa ter superávit de 2% do PIB para conter dívida, diz especialista 

Mercado | 25/11/2022 – 13h14min 

 

Em entrevista à CNN na sexta-feira (25), o presidente do conselho de administração da 

Jive e ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, avaliou que o impacto da PEC do 

Estouro afastaria a meta de superávit de 2% do PIB, número-chave para atingir o equilíbrio das 

contas do país em relação à dívida pública. “O Brasil hoje produz superávit de 1% do PIB. Para 

que tenhamos uma dívida que não cresça muito, esse número precisaria ser de 2%. Quando o 

governo pede para gastar mais, ele está nos afastando desses 2%, que é o equilíbrio das 

contas públicas”, explicou ele. “Se é uma PEC de R$ 100 bilhões, você está pedindo pelo 

equivalente a 1% do PIB, o que já traria o país para dois pontos percentuais para baixo do 

equilíbrio. R$ 200 bilhões abaixariam para três pontos. É uma distância muito grande, e o que o 

novo arcabouço fiscal tem que garantir é uma visão de que, em algum momento, a gente vai 

chegar no equilíbrio.” Segundo o ex-diretor do Banco Central, o tamanho da PEC afasta a 

perspectiva de quando esse equilíbrio das contas públicas será atingido.. Fonte: CNN Brasil 
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Febraban critica 'imobilismo' econômico e diz que bancos podem ser alavanca para 

crescimento 

Mercado | 25/11/2022 – 13h04min 

 

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, disse há 

pouco que 2022 foi um ano desafiador e de poucos avanços do ponto de vista econômico. De 

acordo com ele, é preciso reagir ao “imobilismo” de um país que tem se conformado com 

pouco crescimento. “Nossa obsessão será os bancos funcionarem como alavanca para o 

crescimento sustentável”, disse em almoço de fim de ano da Febraban, do qual também 

participam o ex-ministro Fernando Haddad (PT), cotado para o comando do Ministério da 

Fazenda no próximo governo, e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. 

Sidney afirmou que o Brasil tem experimentado “crescimento medíocre” e que a pauta do setor 

bancário não está vinculada à ideologia de um ou outro governante. “O crescimento e a 

geração de emprego e renda são a política social mais eficiente que pode existir”, disse. Fonte: 

Valor Econômico 
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Receita define parâmetros para indicação de pessoas jurídicas sujeitas ao 

monitoramento dos maiores contribuintes 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 12h04min 

 

A Receita Federal publicou a Portaria RFB nº 252, de 22 de novembro de 2022, que 

estabelece parâmetros para a indicação de pessoa jurídica a ser submetida ao monitoramento 

dos maiores contribuintes, disciplinado pelas Portarias RFB nº 645/2015 e nº 4.888/2020. A 

nova portaria atualiza valores dos parâmetros de indicação relativos às pessoas jurídicas 

diferenciadas, e define as diretrizes gerais que fundamentam o monitoramento diferenciado e 

especial, com a finalidade de elaborar a lista de maiores contribuintes selecionados para 2023. 
Fonte: ASCOM ME 
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Contas externas têm saldo negativo de US$ 4,6 bilhões em outubro 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 11h47min 

 

As contas externas tiveram saldo negativo de US$ 4,625 bilhões em outubro, informou 

na sexta-feira (25) o Banco Central (BC). No mesmo mês de 2021, o déficit havia sido de US$ 

6,012 bilhões nas transações correntes, que são as compras e vendas de mercadorias e 

serviços e transferências de renda com outros países. A diferença na comparação interanual 

se deve ao superávit da balança comercial, que aumentou US$ 1,2 bilhão, enquanto os déficits 

em serviços cresceram US$ 967 milhões e em renda primária (lucros e dividendos) recuou US$ 

1,1 bilhão. Em 12 meses, encerrados em outubro, o déficit em transações correntes é de US$ 

60,289 bilhões, 3,31% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no 

país), ante o saldo negativo de US$ 61,676 bilhões (3,43% do PIB) em setembro de 2022 e 

déficit de US$ 41,923 bilhões (2,63% do PIB) no período equivalente terminado em outubro de 

2021. Já no acumulado do ano, o déficit é de US$ 44,039 bilhões, contra saldo negativo de 

US$ 40,108 bilhões de janeiro a outubro de 2021. Fonte: Agência Brasil 
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STF deve julgar orçamento secreto, mas outros casos sensíveis ao Planalto ficarão para 

2023 
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O Supremo Tribunal Federal (STF) deverá atravessar os últimos dias do governo do 

presidente Jair Bolsonaro (PL) sem julgar casos capazes de gerar ruídos com o Palácio do 

Planalto. A exceção é o processo que discute a legalidade do orçamento secreto, instrumento 

por meio do qual parlamentares, sem que sejam identificados e de forma desigual, destinam 

verbas da União a seus redutos eleitorais. Este tende a ser pautado ainda este ano. A 24 dias 

do recesso do Judiciário, que começa em 19 de dezembro, a presidente da Corte, ministra 

Rosa Weber, mantém em suas gavetas processos sensíveis. Entre eles, há os que questionam 

os decretos armamentistas assinados pelo atual chefe do Executivo, o marco temporal das 

terras indígenas e a possibilidade de tornar legal o aborto até a 12ª semana de gravidez. 

Também estão pendentes de análise no STF o indulto em que Bolsonaro concedeu perdão 

judicial ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), seu aliado, e o reconhecimento do bullying 

homofóbico como prática a ser coibida nas escolas. Fonte: O Globo 
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TSE aponta irregularidades de R$ 620 mil em contas de Lula e fixa prazo para 

esclarecimentos 

Poder Judiciário | 24/11/2022 – 21h16min 

 

Os técnicos do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) identificaram R$ 620 mil em 

irregularidades nas contas de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na 

quarta-feira (23), com base no levantamento, o ministro da corte Ricardo Lewandowski 

determinou que a coligação do petista preste esclarecimentos em três dias. As falhas 

apontadas envolvem despesas de bancadas com recursos do fundo eleitoral e gastos com 

propaganda e impulsionamento julgados irregulares pelo TSE. Fonte: Folha de S. Paulo 
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Relator do Orçamento diz que apresentará PEC fura-teto até terça-feira (29) 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 16h53min 

 

O relator-geral do Orçamento de 2023 e autor da PEC fura-teto, senador Marcelo 

Castro (MDB-PI), afirmou que apresentará o texto da proposta para pagar o Auxílio Brasil de 

R$ 600 e os R$ 150 por criança de até 6 anos até terça-feira (29). “Para que possamos focar 

na elaboração do orçamento de 2023, precisamos que a PEC seja aprovada no Senado e na 

Câmara, até o dia 10 de dezembro”, disse o emedebista em nota à imprensa. Ele afirmou ser 

necessário dar “celeridade” à aprovação da PEC fura-teto no Congresso. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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PEC fura-teto preocupa, diz diretor-executivo da IFI no Senado 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 09h43min 

 

O diretor-executivo da IFI (Instituição Fiscal Independente) do Senado, Daniel Couri, 

disse que a PEC fura-teto “preocupa” porque não detalha o destino dos R$ 105 bilhões de folga 

abertos no Orçamento com a retirada do Auxílio Brasil do teto. De acordo com PT, os recursos 

serão implementados na Farmácia Popular, merenda escolar, FNDCT (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e programa “Desenrola Brasil”. “O governo cita 

alguns programas, como Farmácia Popular e Merenda Escolar, mas não diz claramente, como 

vai ser preenchido. Por isso, é possível dizer que é uma carta-branca porque é uma 

possibilidade de expansão de despesas que o governo não deixa claro como vai preencher e 
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porque precisa desse espaço todo”, disse Couri em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo 

publicada na quinta-feira (24). Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Brasil tem ‘bala’ de R$ 2 trilhões para enfrentar especulação indevida, diz pai da LRF 

Mercado | 25/11/2022 – 14h46min 

 

Considerado um dos maiores especialistas em contas públicas do País, o economista 

José Roberto Afonso foi um dos convidados do almoço que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula 

da Silva (PT), teve em Lisboa, durante estadia em Portugal, após participação na COP-27, no 

Egito. No restaurante Cícero Bistrot, localizado no bairro de Campo de Ourique, também 

estava o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, cotado para o Ministério da Fazenda. O 

encontro era reservado, mas o local vazou, levando apoiadores de Lula a se concentrar na 

frente do restaurante para esperar pelo futuro presidente do Brasil. Afonso, que mora na capital 

portuguesa, diz que o almoço foi informal e relata apenas que Lula foi direto do aeroporto para 

o local. Em entrevista que concedeu ao Estadão, na quarta-feira, 23, ele, que é um dos pais da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), diz que Lula não precisa da Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) da Transição para pagar o Bolsa Família de R$ 600 a partir de janeiro. O 

economista, que hoje é professor do IDP e da Universidade de Lisboa, diz que há uma tensão 

exagerada do mercado em relação às questões fiscais e avisa: o governo que entra tem “bala” 

de R$ 2 trilhões para enfrentar a “especulação indevida de curtíssimo prazo” em torno do risco 

fiscal. Para ele, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem que alertar o 

mercado que o governo está entrando com um caixa de 17% do PIB. “Espero que tenha sido 

um momento de amnésia temporária. Já que não tem ministro da Fazenda, [espero que] ele 

tenha se confundido e esquecido que é presidente do BC.” Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Deputado propõe perdão a manifestantes que bloquearam rodovias 

Poder Legislativo | 25/11/2022 – 13h34min 

 

O deputado Major Vitor Hugo (PL-GO) apresentou na quinta-feira (24) um PL (Projeto 

de Lei) para dar anistia a manifestantes que participaram dos bloqueios de rodovias depois da 

vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No documento, o congressista propõe 

o perdão a “manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos os que tenham participado das 

manifestações nas rodovias nacionais, em frente a unidade militares ou em qualquer lugar do 

território nacional” de 30 de outubro até a data em que a lei, caso aprovada, entre em vigor. No 

texto, ele argumenta que os bloqueios e interdições que foram realizados em diversos pontos 

do Brasil são “legítimos”, bem como conduzidos “espontaneamente por cidadãos indignados 

pela forma como se deu o processo eleitoral nesse ano”. Vitor Hugo também afirma não ter 

“dúvidas de que não se trata de ações antidemocráticas ou crimes de qualquer natureza”. 

“Infelizmente, essa convicção não é reverberada por importantes setores da sociedade e que 

podem impor às famílias hoje acampadas em diversas partes do país acusações de 

cometimento de crimes das mais diversas naturezas”, diz. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Republicanos e PP recorrem ao TSE contra bloqueio de fundo partidário 
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Os partidos Republicanos e Progressistas (PP) entraram com recurso no Tribunal 
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Superior Eleitoral (TSE), na quinta-feira (24), para pedir que sejam excluídos da ação do PL 

que questiona as urnas eletrônicas e, com isso, tenham as verbas partidárias liberadas. As 

legendas argumentam que, apesar de terem formado a coligação Pelo Bem do Brasil com o 

PL, não foram consultadas sobre o ajuizamento da representação e reconheceram 

publicamente por seus dirigentes a vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 

nas urnas. No recurso apresentado, Republicanos e PP afirmam que, apesar de coligados, não 

foram convocados para a reunião que elegeu Valdemar Costa Neto (PL) presidente da aliança. 

As siglas reforçam que apenas aprovaram a união entre os partidos e a indicação de Jair 

Bolsonaro (PL) a presidente e Braga Netto (PL) a vice. Fonte: Correio do Povo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Investimento direto no país é o maior em 9 anos em 2022, diz BC 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 11h31min 

 

O saldo do IDP (Investimento Direto no País) foi de US$ 74 bilhões no acumulado de 

janeiro a outubro. Esse é o maior valor para o período desde 2013, ou 9 anos. O BC (Banco 

Central) divulgou os dados de transações correntes na sexta-feira (25). Eis a íntegra do 

relatório (237 KB). O investimento direto teve um crescimento de 60% em comparação com o 

mesmo período do ano passado. O resultado foi mais do que suficiente para compensar o 

déficit nas contas externas do Brasil de janeiro a outubro, de US$ 44 bilhões. Diferentemente 

da aplicação de recursos estrangeiros na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), o investimento 

direto no país é voltado para ganhos de longo prazo. Inclui aplicações em áreas de negócios, 

como empresas, abertura de filiais multinacionais e obras de infraestrutura. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Federação com PSDB, Podemos, Cidadania e PSC ganha força 

Poder Legislativo | 25/11/2022 – 11h24min 

 

A negociação para incluir o Podemos e o PSC na federação do PSDB e do Cidadania 

ganhou força na semana. O presidente tucano, Bruno Araújo, reuniu-se com Pastor Everaldo, 

do PSC, para discutir cenários regionais. O encontro foi realizado em Brasília, na quarta-feira 

(23). Os principais tópicos foram os cenários regionais nos quais os 2 partidos podem se 

chocar nas eleições municipais de 2024. Inicialmente, não foram detectados grandes 

problemas. “Vejo com bons olhos a aproximação. Como dizem os antigos, conversa e canja de 

galinha não fazem mal a ninguém”, disse Everaldo ao Poder360. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Lula testa aceitação de Haddad na Fazenda em dobradinha com Arida no Planejamento 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 09h34min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva testa as resistências ao nome de Fernando 

Haddad para o comando do Ministério da Fazenda com a possibilidade do ex-prefeito de São 

Paulo fazer uma dupla com o economista Persio Arida na equipe econômica do seu terceiro 

mandato na Presidência. O primeiro sinal já foi dado por Lula. Haddad foi escalado pelo 

presidente eleito para representá-lo no almoço anual de dirigentes dos bancos na Febraban 

com a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O encontro será 

sábado (26) em São Paulo. A aposta de Haddad cresceu depois que ele acompanhou Lula ao 

Egito, na COP-17. Mesmo com problemas ainda na voz, depois da cirurgia para retirar uma 

lesão na laringe, a expectativa do seu entorno é de uma sinalização mais forte de Lula. Não 

seria ainda uma indicação oficial, mas “gestos” para mostrar que Haddad tem todas as 

condições políticas e técnicas para ocupar o cargo. Lula vai colocar Haddad para fazer 
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“conversas” com representantes do mercado nos próximos dias. Fonte: InfoMoney 
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Comandantes das Forças Armadas planejam dar posse, já em dezembro, aos indicados 

por Lula 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 00h38min 

 

Os comandantes das Forças Armadas planejam passar seus cargos para os oficiais-

generais indicados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já em dezembro. A ideia é 

que o petista tome posse em 1º de janeiro já com os comandantes de sua gestão. A Força 

Aérea tem até data marcada para a cerimônia de transmissão de cargo: 23 de dezembro. As 

demais Forças pretendem fazer o mesmo em datas diferentes. Assim, a passagem de bastão 

de um governo para o outro começaria pelas Forças Armadas. Segundo o jornal O Estado de 

S. Paulo, oficiais-generais consideram que não haveria problema nem mesmo legal, pois dizem 

acreditar que o presidente Jair Bolsonaro não se oporia a publicar os decretos para nomear os 

escolhidos por Lula. Na transição, o plano dos generais causou estranheza. É que os 

comandantes tomariam posse antes mesmo do ministro da Defesa, que deve ser um civil. Fonte: 

O Sul 
Leia mais 
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Aliados de Bolsonaro pedem impeachment de Barroso e querem CPI contra ministros do 

STF e TSE 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 13h54min 

 

Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) abriram duas frentes contra a cúpula do 

Judiciário. Senadores que apoiam o governo apresentaram pedido de impeachment contra o 

ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís 

Roberto Barroso. Na Câmara, foi proposta a criação de uma CPI para investigar supostos 

casos de abuso de autoridade cometidos por ministros do STF e do TSE. A ação dos 

governistas ocorreu em meio à crise provocada pela tentativa do PL de contestar o resultado 

das eleições. O pedido de anulação da maior parte dos votos no segundo turno foi rejeitada 

pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que impôs uma 

multa de R$ 23 milhões à legenda. O pedido de impeachment foi anunciado no início da tarde 

de quarta-feira (23), e assinado pelos senadores Eduardo Girão (Podemos-CE), Lasier Martins 

(Podemos-RS), Plínio Valério (PSDB-AM), Styvenson Valentim (Podemos-RN), Luís Carlos 

Heinze (PP-RS) e Carlos Viana (PL-MG). Pedidos semelhantes contra Barroso e outros 

ministros do STF já foram protocolados no Senado, mas nunca chegaram a ser analisados pela 

Casa. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Arthur Lira deve assegurar comando da Câmara com megabloco 

Poder Legislativo | 24/11/2022 – 13h20min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP-AL), costura acordo 

para formar um “megabloco” de apoio à sua reeleição no comando da Casa, segundo apurou o 

Poder360. As legendas que embarcariam na coalizão de Lira vão do PL, do presidente Jair 

Bolsonaro, ao PT, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, passando por PSD, MDB e 

PSB. A ideia avançou em reunião com aliados na segunda-feira (21). A escolha das comissões 

seria por acordo interno, sem necessariamente acompanhar o tamanho das bancadas, como é 

feito atualmente. A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) é alvo tanto de PL quanto do PT, 

que terão as maiores bancada da Câmara na legislatura empossada em fevereiro de 2023 –

com 99 e 68 deputados, respectivamente. Se estiverem no mesmo bloco, poderá haver 
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negociação para decidir o comando do colegiado. Fonte: Poder 360 
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SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Governo determina manutenção de operações na fronteira após transição citar 

suspensão por falta de verba 

Poder Executivo | 24/11/2022 – 14h33min 

 

O governo Jair Bolsonaro (PL) determinou na quarta-feira (23) a adoção de todas as 

medidas necessárias para garantir a continuidade do programa Guardiões das Fronteiras. A 

decisão ocorreu horas após a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT), informar que havia sido alertada por secretários de segurança e por representantes 

das polícias sobre a suspensão das operações por falta de verba. Em despacho assinado na 

noite de quarta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, determinou ao 

secretário de Operações Integradas da pasta "que adote todas as medidas necessárias para a 

continuidade do referido programa". No mesmo documento, Torres citou "informação obtida" 

durante reunião do Consesp (Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública) sobre 

"eventual suspensão" das operações. O programa Guardiões da Fronteira mobiliza equipes 

estaduais das polícias militar e civil, além de agentes da Polícia Federal e de outras instituições 

para combater o tráfico de drogas e outros crimes nas fronteiras. Fonte: Valor Econômico 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Webinar Marcas esclarecerá dúvidas sobre como registrar marca no exterior 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 12h59min 

 

No dia 29 de novembro, às 16h, será realizado o Webinar Marcas, uma parceria entre o 

INPI e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O 

objetivo do evento é elucidar dúvidas dos empresários sobre o processo de registro 

internacional de marca, apresentando a praticidade gerada pelo Protocolo de Madri, bem como 

os estímulos oferecidos pelo Programa INPI Negócios. Para fazer a sua inscrição 

gratuitamente, clique aqui. A proteção dos ativos intangíveis deve ser uma preocupação de 

empresários de todos os portes, inclusive daqueles que buscam fazer negócios fora do Brasil. 

Desde 2019, com a entrada em vigor do Protocolo de Madri, a internacionalização das marcas 

brasileiras tornou-se mais simples e menos custosa. Durante o webinar, quem apresentará as 

facilidades proporcionadas por esse instrumento é a Dra. Helena Braga, especialista do INPI 

responsável pelo exame de marcas do Protocolo. Fonte: ASCOM INPI 
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Inteligência artificial é uma nova forma de pirataria intelectual? 

Mercado | 25/11/2022 – 12h32min 

 

No fim de junho, a Microsoft lançou um novo tipo de tecnologia de inteligência artificial 

que poderia gerar seu próprio código de computador. Chamada de Copilot, a ferramenta foi 

desenvolvida para agilizar o trabalho de programadores profissionais. Enquanto eles digitavam 

em seus laptops, a ação criava blocos de código de computador prontos que eles poderiam 

adicionar instantaneamente. Muitos programadores adoraram a nova ferramenta ou pelo 

menos ficaram intrigados com ela. Mas Matthew Butterick, programador, designer, escritor e 

advogado de Los Angeles, não era um deles. Este mês, Butterick e um grupo de advogados 
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entraram com uma ação contra a Microsoft e outras empresas de tecnologia que projetaram e 

implantaram o Copilot. Butterick deu entrada em uma class action, modalidade prevista no 

direito americano na qual alguém que se sente lesado conclama outras pessoas na mesma 

situação a aderirem no processo. Fonte: O Globo 
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Testes da WEG/V2COM com rede privativa 5G mostram potencial, mas custo só melhora 

em 2025 

Mercado | 24/11/2022 – 19h02min 

 

Relatório divulgado pela WEG/V2COM mostra que as redes privativas 5G, quando 

utilizadas em plantas industriais, apresentam desempenho superior ao WiFi, atualmente 

utilizado em diversos segmentos da indústria brasileira. O relatório foi entregue para a Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e Anatel na quinta-feira, 24. Segundo a 

V2COM, os testes do uso de rede 5G em aplicações industriais teriam mostrado que a 

tecnologia apresenta cobertura de rede e alta confiabilidade nas conexões e está madura para 

indústria brasileira. O relatório diz que o 5G virtualiza e flexibiliza a infraestrutura fabril, além de 

gerar valor com o uso de robôs autônomos e sensoriamento inteligente. Também mostra que, 

como o equilíbrio entre custo e benefício depende do número de pontos de conexão, a 

otimização deve chegar em 2025, com a massificação da adoção do 5G industrial no Brasil. 
Fonte: Teletime 
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TRABALHISTA 

 

Centrais sindicais vão pedir salário mínimo de R$ 1.342 para Lula 

Mercado | 25/11/2022 – 13h15min 

 

Em reunião na sexta-feira (25), as centrais sindicais decidiram em conjunto que vão 

pedir ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que o salário mínimo de 2023 seja de 

R$ 1.342. Elas vão apresentar a ele a proposta em dezembro, em reunião presencial. 

Participaram da reunião CUT, UGT, CSB, CTB e Força Sindical. O cálculo do valor do reajuste 

foi feito com base no INPC (estimativa da inflação em 2022) e o crescimento do PIB (4,6%) de 

2021. O salário mínimo hoje é de R$ 1.212. Para os demais anos, as centrais defendem a 

abertura de uma mesa de negociação para a definição de uma nova política. Na reunião, 

dirigentes defenderam apresentar a Lula a realização de um revogaço na área trabalhista, 

assim como previsto para a área ambiental, com questões pontuais em relação à reforma 

trabalhista (como a volta da ultratividade e as homologações no sindicato), mas que também 

envolva as questões referentes a segurança e saúde do trabalho. Fonte: Folha de S. Paulo 
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Equipe de Lula quer ‘enterrar’ de vez Carteira Verde e Amarela 

Poder Executivo | 25/11/2022 – 10h20min 

 

A equipe técnica que atua na área do trabalho do futuro governo Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) pretende enterrar de vez o projeto da Carteira Verde e Amarela, programa que 

sempre foi defendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como uma forma de estimular 

o emprego de jovens ao baratear as contratações de funcionários pelas empresas. Ao Estadão, 

o deputado Rogério Correia (PT-MG), que coordena o grupo técnico do trabalho, disse que é 

preciso dar fim ao projeto de lei da Carteira Verde e Amarela, que ainda tramita no Congresso 

Nacional. “Esse projeto de lei tem que ser retirado da Câmara. O governo Bolsonaro já tentou 

fazer essas mudanças por meio de medida provisória e foi derrotado no Senado, depois de 
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uma resistência muito grande. O projeto do Carteira Verde Amarela significa a carteira sem 

direitos para os jovens, precariza muito a relação de trabalho, acaba com os direitos dos 

jovens”, disse Correia. Fonte: Folha de S. Paulo 
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