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DESTAQUES 

 

Proposta prevê regras de segurança para aplicativo de banco no celular 

Poder Legislativo | 30/12/2022 – 14h53min 

 

O Projeto de Lei 2622/22 determina regras de segurança para os aplicativos de 

celulares destinados a consultas ou movimentações bancárias por meio da internet. Entre 

outras ações, essas ferramentas deverão obrigatoriamente pedir a senha ou a identificação 

biométrica do cliente antes de carregar a tela inicial. O texto, em análise na Câmara dos 

Deputados, exige ainda que esses aplicativos avisem e solicitem a concordância do usuário 

quando o celular estiver conectado em rede de dados pública ou de baixa segurança. Devem 

também permitir que o usuário bloqueie temporariamente o acesso por meio de outro 

dispositivo móvel. Pela proposta, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) deverá 

oferecer central telefônica para que o usuário cujo celular foi furtado efetue o bloqueio 

temporário de todos os aplicativos de todos os bancos conveniados. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCTI lança dois guias de apoio à utilização do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
Poder Executivo | 29/12/2022 – 15h54min 

 

O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), em parceria com o Fortec – 

Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia –, elaborou dois  

guias orientadores relacionados ao Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI):  

o Guia de caracterização de entidade como ICT e o primeiro volume do Guia de Orientações 

sobre Instrumentos do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo de ambos 

os guias é apoiar o ecossistema de inovação na aplicação do Marco Legal – Lei nº 

10.973/2004, revisada em 2016 –, esclarecendo dúvidas e aumentando a segurança jurídica 

dos atores envolvidos. O Guia de Caracterização de Entidade como ICT busca, à luz do 

previsto no MLCTI, esclarecer os requerimentos necessários para que uma entidade seja 

caracterizada como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação,  buscando atender a 

demanda recorrente do ecossistema. O guia contribui para esclarecer o papel dos diferentes 

atores do ecossistema, e também deixa clara a não necessidade de credenciamento perante 

o ministério para que uma instituição seja considerada uma ICT. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

Governo muda norma para cobrar tributos sobre preços de transferência  

Poder Executivo | 29/12/2022 – 17h12min 

 

O governo federal publicou na quinta-feira (29), no Diário Oficial da União, uma medida 

provisória que modifica as normas para cobrança do Imposto sobre a Renda das Pessoas 

Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os chamados 

Preços de Transferência. Os Preços de Transferência são formas de controlar as operações 

comerciais ou financeiras realizadas entre empresas de um mesmo grupo multinacional que 

operem em diferentes países, estando, portanto, sujeitas a diferentes regras tributárias. As 

normas se aplicam também em casos em que uma das empresas relacionadas esteja sediada 

em um paraíso fiscal. O objetivo principal é inibir que as partes, ao negociarem entre si, 

manipulem os preços de venda de mercadorias ou oferta de serviços. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRANSIÇÃO DE GOVERNO 

 

Tarciana Medeiros assume BB, que vai ter 1ª presidente mulher; Caixa fica com Rita 

Serrano 

Poder Executivo | 30/12/2022 – 10h36min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu Tarciana Medeiros para ser 

a primeira presidente mulher do Banco do Brasil e Rita Serrano para a Caixa Econômica 

Federal. Os nomes foram confirmados pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na 

sexta-feira, 30. Tarciana é gerente executiva na área de Clientes e Soluções para Pessoas 

Físicas do Banco do Brasil. Será a primeira vez em 214 anos da história do Banco do Brasil 

que a instituição será presidida por uma mulher. Já Serrano é representante dos funcionários  

no conselho de administração da Caixa. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro assina nomeações de novos comandantes da Marinha e da Aeronáutica 

escolhidos por Lula 

Poder Executivo | 30/12/2022 – 07h34min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou as nomeações dos novos comandantes da 

Marinha e da Aeronáutica na sexta-feira (30), em publicação no Diário Oficial da União. Os 

nomeados foram escolhidos pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Quem 

assume o comando da Marinha a partir de sábado (31) é o Almirante de Esquadra Marcos 

Sampaio Olsen. Ele substitui Almir Garnier Santos. Por enquanto, Olsen foi designado para 

ocupar o posto interinamente. A nomeação definitiva deverá ser assinada por Lula,  quando o 

presidente eleito assumir, a partir do domingo (1º). Já Aeronáutica ficará sob o comando do 

Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno a partir de 2 de janeiro de 2023, em 

substituição a Carlos Almeida Baptista Junior. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Acabou a era militar na Funai, diz Sônia Guajajara, futura  ministra de Povos Indígenas 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 23h15min 

 

Futura ministra dos Povos Indígenas no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT),  

Sônia Guajajara (PSOL-SP) afirma que pretende "desmilitarizar" a Funai (Fundação Nacional 

do Índio). O órgão foi ocupado durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) por policiais e militares 

nos principais cargos estratégicos. "Acabou a era militar, são novos tempos. Esses cargos 



 
 
 

serão ocupados por indígenas ou por pessoas não indígenas indicadas pelos indígenas", disse 

à Folha em sua primeira entrevista após ser anunciada para a Esplanada. Poucas horas após 

a divulgação da escolha, ela recebeu descalça a reportagem em um dos prédios hoje 

ocupados pela Economia e que abrigará sua pasta a partir de 1º de janeiro. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Futuro ministro da Agricultura critica Bolsonaro e diz que China é prioridade  
Poder Executivo | 29/12/2022 – 23h15min 

 

Futuro ministro da Agricultura e Pecuária, o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) afirma 

que o saldo dos últimos quatro anos para o setor do agronegócio foi negativo, apesar de 

ruralistas terem apoiado majoritariamente a reeleição de Jair Bolsonaro (PL). "Por incrível que 

pareça, talvez o [setor] não enxergue, mas o saldo é negativo. Perda de credibilidade, imagem 

muito ruim no mercado internacional. Ficou a sensação para o mundo do passa a boiada.  

Pode desmatar, pode queimar, pode destruir. Ficou aberta uma ferida no meio ambiente, que 

é o nosso maior ativo", disse ele em entrevista à Folha. Fávaro se aliou ao presidente eleito 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda no início da campanha e foi um dos principais  

interlocutores do petista junto ao setor. Apesar de ter sido apresentado como cota do PSD, de 

Gilberto Kassab, para a sigla aderir à base do futuro governo, Lula já tinha decidido pela 

escolha do senador há mais de duas semanas. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tebet diz que trabalho com Haddad 'não tem como dar errado' e que 'tudo passa pelo 

Planejamento' 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 15h29min 

 

A futura ministra do Planejamento, senadora Simone Tebet (MDB-MS), afirmou na 

quinta-feira (29) que "não tem como dar errado" o trabalho dela junto ao futuro ministro da 

Fazenda, Fernando Haddad. Tebet e Haddad vão compor a equipe econômica do novo 

governo Lula. O petista concluiu na quinta o anúncio dos 37 ministros. "Nós já começamos 

tendo três identidades: somos professores universitários; ele tem parentes no meu estado e 

são amigos em comum; e ele me deu a terceira, nós somos de origem libanesa", disse Tebet  

se referindo a Haddad. "Então, não tem como dar errado", completou a senadora. Fonte: G1 

Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Novo governo assumirá comando à 0h01 de domingo e protestos na área da posse de 

Lula serão proibidos, diz Flávio Dino 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 14h56min 

 

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou na quinta-feira 

(29) que a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assumirá o governo nos 

primeiros minutos do domingo (1º) – mesmo que a cerimônia formal de posse só ocorra à 

tarde. Ainda de acordo com Dino, o governo não vai permitir que opositores ao futuro governo 

Lula façam protestos ou causem tumulto na área da Esplanada dos Ministérios, onde ocorrem 

as cerimônias de posse e os shows de comemoração. Flávio Dino citou, na entrevista, o inciso 

16 do artigo 5º da Constituição Federal, que trata do direito de reunião. O trecho estaria sendo 

usado por bolsonaristas radicais para convocar protestos na área da posse. Segundo Dino,  

essa atuação será proibida. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

Futuro ministro de Minas e Energia diz que vai discutir desoneração dos combustíveis 

com Haddad 
Poder Executivo | 29/12/2022 – 14h52min 

 

O futuro ministro de Minas e Energia, o atual senador Alexandre Silveira (PSD-MG),  

afirmou na quinta-feira (29) que vai trabalhar junto com o novo ministro da Fazenda, Fernando 

Haddad, sobre a questão do preço dos combustíveis. Haddad solicitou ao atual governo que 

não prorrogasse a isenção de impostos federais sobre combustíveis, de forma que haverá um 

aumento de imposto a partir de 1º de janeiro, com possível impacto nas bombas e na inflação.  

Por outro lado, abre-se um potencial de o governo arrecadar quase R$ 53 bilhões em 2023 

com a volta da cobrança dos impostos federais sobre combustíveis. Segundo o futuro ministro 

da Fazenda, o governo eleito precisa de mais tempo para analisar a questão, ou seja, se volta 

a desonerar os impostos sobre combustíveis ou se mantém a cobrança. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula confirma deputado André de Paula (PSD-PE) como ministro da Pesca 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 14h02min 

 

O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou na quinta-feira (29),  

que o deputado federal André de Paula (PSD-PE) será o ministro da Pesca. A pasta foi 

entregue após um acordo que entregou a PSD, União Brasil e MDB três ministérios cada,  

como forma de melhorar a governabilidade a partir do ano que vem. André de Paula foi uma 

indicação da bancada do PSD na Câmara, que tem 42 deputados, um número considerado 

expressivo e fundamental para Lula aprovar os projetos de interesse do Executivo. A lém da 

Pesca, o PSD vai controlar o Ministério de Minas e Energia, com o senador Alexandre Silveira 

(MG), e o Ministério da Agricultura, com o senador Carlos Fávaro (PSD-MT). Fonte: Canal Rural 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Futuro líder do governo no Congresso diz que Lula apoia reeleições de Pacheco e Lira  
Poder Executivo | 29/12/2022 – 13h29min 

 

O futuro líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP),  

afirmou na quinta-feira (29) que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apoia as 

reeleições do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e do presidente da Câmara,  

Arthur Lira (PP-AL). O PT, partido de Lula, já havia anunciado apoio a Lira. As eleições para 

os comandos de Câmara e Senado serão realizadas no início de fevereiro, na volta do recesso 

do Legislativo. Randolfe deu entrevista para a imprensa logo após ter sido anunciado por Lula 

como o líder do governo. "O presidente Rodrigo Pacheco é um candidato nosso. É o candidato 

da orientação do presidente Lula à reeleição para a Presidência do Senado. O presidente da 

Câmara também. A gente, primeiro, tem que agradecer aos presidentes da Câmara e do 

Senado pela aprovação da PEC [da Transição] que, como o presidente Lula disse, foi 

indispensável para o Brasil", disse Randolfe. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

CVM publica novas informações sobre Integra-CNPJ 

Poder Executivo | 30/12/2022 – 10h11min 

 

As Superintendências de Supervisão de Investidores Institucionais (SIN) e de 

Supervisão de Securitização (SSE) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicam na 

sexta-feira (30) o Ofício Circular CVM/SIN/SSE 5/2022. O documento apresenta novas 



 
 
 

informações sobre o sistema integrado de gestão cadastral de fundos no cadastro nacional de 

pessoas jurídicas, o Integra-CNPJ, que entrou em produção dia 12/12/2022. As áreas técnicas 

trazem informações complementares a respeito das alterações cadastrais do fundo e o 

cancelamento do registro no CNPJ, que constam no Ofício Circular divulgado em novembro.  

Apesar de a integração com o Redesim ainda não estar concluída, a responsabilidade por 

promover as atualizações cadastrais dos fundos de investimento na Receita Federal do Brasil 

(RFB) já é da Autarquia. Fonte: ASCOM CVM 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Marketplace concentrará operações bancárias, diz BC 
Poder Executivo | 30/12/2022 – 05h45min 

 

Quem observa como eram as operações financeiras há décadas hoje nota diferenças 

marcantes. Uma das principais é o Pix. Permite sair de casa sem dinheiro e sem cartão. E 

fazer transferências bancárias a custo próximo de zero. Basta ter o celular ou o CPF do 

destinatário. Até quem pede dinheiro em semáforos costuma apresentar o número para 

facilitar doações. As transações financeiras ficarão ainda mais fáceis nos próximos anos, disse 

o diretor de Regulação do BC (Banco Central), Otavio Damaso, 51 anos. Será possível 

concentrar todas as operações bancárias, de vários bancos, em um só acesso eletrônico. O 

presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, afirmou, em seminário do 

Poder360 realizado em 13 de dezembro de 2022, que essa “carteira digital” será criada em 

até 1 ano em meio. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

A visão do presidente da Febraban sobre a equipe econômica de Lula  

Mercado | 30/12/2022 – 05h 

 

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, vê na equipe econômica do futuro governo 

de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um “time plural”, que “mescla perspectivas distintas sobre a 

economia com experiências políticas, administrativas e legislativas”. “O mais importante é o 

novo time agir com racionalidade para construir as soluções para os problemas econômicos e 

sociais que o País vive”, afirma. “Independentemente do perfil, defendemos a importância de 

o País perseguir, sem hesitação, o equilíbrio das contas públicas, premissa para o 

desenvolvimento social. Convém aguardar as medidas a serem anunciadas”, diz Sidney. Fonte: 

O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alckmin e Haddad chefiarão comitiva brasileira para o Fórum Econômico Mundial em 

Davos 
Poder Executivo | 29/12/2022 – 11h21min 

 

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), deve chefiar a delegação brasileira 

que vai ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, em janeiro. A informação foi 

confirmada pela assessoria do político. Além de Alckmin, o futuro ministro da Fazenda,  

Fernando Haddad (PT), também deve ir ao evento. O restante da delegação brasileira não foi 

anunciado. O futuro presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não participará da viagem à 

Suíça. Em janeiro, Lula deve visitar a Argentina em busca da reativação de fóruns regionais ,  

como a Unasul e a Celac. Além da ida à Argentina, Lula deve visitar os Estados Unidos e a 

China nos primeiros meses do governo. Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

JUDICIÁRIO 

 

Chega ao STF questionamento sobre restrições a nomeações para a direção de 

estatais  

Poder Judiciário | 29/12/2022 – 17h23min 

 

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) ajuizou, no Supremo Tribunal Federal (STF),  

a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7331, com pedido de liminar, contra dispositivos 

que restringem as indicações, para empresas estatais, de conselheiros e diretores que sejam 

titulares de alguns cargos públicos e ou que tenham atuado, nos três anos anteriores, na 

estrutura de partido político ou em campanha eleitoral. A vedação está prevista no artigo 17,  

parágrafo 2º, incisos I e II, da Lei das Estatais (Lei 13.303/2016) e atinge, no primeiro caso, 

representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia 

mista esteja sujeita, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, titulares de cargo 

de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública e 

dirigente estatutário de partido político. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Teles enfrentam bigtechs e imbróglio da telefonia fixa  

Mercado | 30/12/2022 – 05h45min 

 

O setor de telecomunicações foi privatizado há 24 anos. Na época, o maior desafio 

para o setor era a universalização da telefonia fixa. Hoje, concentrado em poucas empresas,  

o segmento tem que enfrentar a competição com os serviços oferecidos por bigtechs e a falta 

de lucratividade das concessões de telefonia. Enquanto isso, projeta investimentos massivos 

no 5G. Em 1998, quando o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) desenhou a 

privatização da Telebrás, o Brasil foi dividido em 3 regiões geográficas para desmembramento 

da estatal. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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