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Atividades da Assespro Nacional 
 

A Federação Assespro foi convidada a participar da reunião de trabalho no âmbito da 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos 

Deputados, solicitada pelo deputado Vitor Lippi (PSDB/SP), e que irá debater os impactos da 

Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005) na inovação empresarial, no desenvolvimento científico e 

tecnológico e no incremento da competitividade industrial no Brasil. Ainda não foi divulgada a 

data para realização da reunião de trabalho. 

 

5G no Brasil 
 

➢ Subcomissão da Câmara acompanhará implantação da tecnologia 5G no Brasil. A 

subcomissão especial do 5G da Câmara dos Deputados realizou, nesta semana, o primeiro 

encontro do ano, onde o consultor legislativo Fábio Luís Mendes apresentou minuta preliminar 

das reuniões técnicas que a comissão deve realizar durante todo o ano com o intuito de 

acompanhar a implantação da tecnologia no Brasil. Estão previstas reuniões com a Agência 
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Nacional de Telecomunicações (Anatel), para o acompanhamento da execução do edital pelas 

empresas vencedoras do leilão do 5G e para a discussão da conectividade nas escolas e da 

limpeza da faixa de frequência de 3,5 Ghz para a implantação do 5G; com a Conexis (Sindicato 

Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal), para discutir a 

implantação de infraestrutura e o compartilhamento de infraestrutura de energia elétrica para 

redes de telecomunicações 5G, que deverá contar, ainda, com a participação da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Associação de Distribuidoras de Energia Elétrica 

(Abradee). Por fim, a presidente da subcomissão, Perpétua Almeida (PCdoB/AC), informou 

que vai pedir reunião com o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

para pedir urgência na apreciação do PL 8518/2017, que prevê o licenciamento temporário de 

infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, como antenas de telefonia celular, se 

não for cumprido o prazo de 60 dias para emissão de licença pelo órgão competente. Com 

informações de: Agência Câmara 

 

Segurança Cibernética 
 

➢ Designado relator ao projeto que prevê o treinamento e conscientização de servidores 

de segurança sobre crimes cibernéticos. No âmbito da Comissão de Finanças e Tributação 

(CFT) da Câmara dos Deputados, o deputado Luiz Lima (PL/RJ) foi designado relator do PL 

4556/2020 (treinamento e conscientização de servidores de segurança sobre crimes 

cibernéticos). Deste modo, foi aberto prazo para recebimento de emendas ao projeto – o qual 

deve se estender até o início da próxima semana. A CFT deverá analisar apenas sobre a 

adequação financeira e orçamentária da proposição. Antes de chegar à CFT, a matéria já havia 

sido deliberada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 

(CSPCCO), que aprovou o projeto sem alterações, seguindo o parecer do deputado General 

Girão (PL/RN), que sugeriu ainda a rejeição do PL 2176/2021, que trata sobre a ampliação 

dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) destinados à capacitação de 

profissionais da segurança pública e de perícia técnico-científica. Após a apreciação da CFT, 

o projeto passará pela deliberação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJC), quanto à constitucionalidade ou juridicidade. Se aprovado, seguirá para análise do 

Senado Federal. 

 

➢ Designado relator a projeto que padroniza repressão a crimes cibernéticos. O deputado 

João Campos (REP/GO) foi designado relator do PL 2496/2019 (repercussão interestadual 

ou internacional para determinados crimes cibernéticos) na Comissão de Segurança Pública e 

Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) da Câmara dos Deputados. O projeto altera as Leis 

nº 10.446/2002 e nº 12.965/2014, para incluir no rol das infrações de repercussão interestadual 

ou internacional que exigem repressão uniforme os crimes, praticados ou planejados por meio 

da internet, que: (i) se caracterizem pela difusão de conteúdo de preconceitos de origem de 

raça, cor, sexo, idade e quaisquer formas de discriminação; (ii) nos quais haja apresentação 

de violação aos direitos humanos; (iii) que sejam classificados como inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça; ou (iv) que difundam conteúdo misógino, definido como aquele que 

propaga o ódio ou a aversão às mulheres. A proposição estabelece ainda mecanismos de 

cooperação internacional na investigação de tais crimes. O projeto foi aprovado pela Comissão 

de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) e, após a apreciação da CSCPCO, seguirá para 
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análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Se aprovado, será 

remetido para deliberação pelo Senado Federal. 

 

Propriedade Intelectual 
 

➢ CCTCI rejeita projeto que dispõe sobre proteção intelectual de jogos digitais. A Comissão 

de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) rejeitou, nesta semana, o PL 

1992/2020 (proteção intelectual jogos digitais), seguindo o parecer da deputada Luiza 

Erundina (PSOL/SP). A proposição, que insere artigo na Lei nº 9.609/1998 (Propriedade 

Intelectual de Programa de Computador) para equiparar a proteção a jogos digitais àquela 

conferida a programas de computador, agora segue para deliberação pela Comissão de 

Cultura (CCULT). Após a análise da CCULT, o projeto será deliberado ainda pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Caso aprovado, seguirá para votação do 

Senado Federal.  

 

Inteligência Artificial 
 

➢ Inteligência Artificial: Comissão de Juristas apresenta balanço dos debates. Nesta 

semana, a Comissão de Juristas responsável pela elaboração de proposta de regulamentação 

da inteligência artificial no Brasil (CJSUBIA) apresentou um balanço dos debates que reuniram 

cerca de 160 especialistas em quatro reuniões e 12 painéis. Durante a reunião, a relatora 

Laura Schertel Mendes, abordou o tema do reconhecimento facial e destacou a reprodução 

do racismo nessas aplicações. Segundo ela, especialistas abordaram o risco de uma 

“discriminação algorítima” no uso dessas ferramentas na identificação de suspeitos por crimes. 

A jurista relatou que alguns dos participantes falaram ainda em "correção dos vieses" dos 

algoritmos.  
 

» Mendes destacou também outros temas abordados nos debates: a preocupação com as 

crianças, a questão da responsabilidade civil e a mineração de dados para fins de pesquisa. 

Segundo ela, há um consenso sobre a necessidade de regulação desses temas não apenas na 

forma de princípios gerais, mas por meio de “procedimentos e normas concretas”. 
 

» Até o dia 10 de junho, a Comissão vai receber sugestões externas. As contribuições devem ser 

enviadas para o e-mail cjsubia@senado.leg.br ou para o Protocolo do Senado Federal (Ala 

Senador Alexandre Costa, Sala 15, subsolo). Com informações de: Agência Senado 

 

➢ STF lança ferramenta de IA para classificar ações sob a ótica dos ODSs da Agenda 2030. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) lançou, nesta semana, a Redes Artificiais Focadas na 

Agenda 2030 (RAFA 2030), uma ferramenta que utiliza Inteligência Artificial para classificar 

processos da Corte sob a ótica dos direitos humanos, previstos pelos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

(ONU). Por meio de redes neurais com comparação semântica, a RAFA 2030 auxilia 

magistrados e servidores na identificação dos ODS em textos de acórdãos ou de petições 

iniciais em processos do STF, o que permite ao presidente do Supremo trazer os processos 

prioritários para a pauta com maior velocidade. A iniciativa integra o projeto estratégico da 
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Agenda 2030 e está alinhada com o eixo tecnológico da gestão do ministro Luiz Fux de 

transformar o Supremo em uma Corte Constitucional Digital, o que expande o acesso à justiça 

e otimiza a transparência dos trabalhos do Tribunal. Com informações de: Portal STF 

 

Educação 
 

➢ Designado relator ao projeto que institui o Serviço Social e Serviço de Aprendizagem da 

Tecnologia da Informação e Comunicação. No âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados, o deputado Denis Bezerra 

(PSB/CE) foi designado novo relator do PL 10762/2018 (Serviço Social e Serviço de 

Aprendizagem de TIC - SETIC). O projeto tem por finalidade a promoção social e de 

aprendizagem do trabalhador de empresas, sindicatos, federações e da própria confederação 

pertencentes à categoria econômica da tecnologia da informação e comunicação em âmbito 

nacional. A última movimentação na tramitação da matéria tinha ocorrido em 2019, com a 

apresentação de parecer favorável, com subemenda do deputado Alex Santana (PDT-BA), 

também na CCTCI, porém não chegou a ser apreciada pelo Colegiado.  

 

➢ MEC estabelece conversão dos acervos acadêmicos de IES para meio digital. O 

Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta semana, a Portaria nº 360/2022 para 

estabelecer a conversão do acervo acadêmico – conjunto de documentos produzidos e 

recebidos por instituições públicas ou privadas que ofertam educação superior referentes à 

vida acadêmica dos estudantes e necessários para comprovar seus estudos – das instituições 

de educação superior (IES), pertencentes ao sistema federal de ensino, para o meio digital, 

vedando a produção de novos documentos integrantes do acervo acadêmico em suporte 

físico a partir de 1º de agosto de 2022. Os procedimentos gerais para conversão e preservação 

dos documentos serão regulamentados em ato específico. 

 

➢ MEC apresenta ações de fortalecimento da Educação Profissional e soluções digitais 

para estudantes. O Ministério da Educação (MEC) realizou durante a palestra do secretário 

de Educação Profissional e Tecnológica, Tomás Sant’Ana na feira Bett Brasil 2022, em 12 de 

maio, o pré-lançamento do aplicativo SouTec, ferramenta que pretende estimular estudantes 

brasileiros a escolherem um curso técnico de acordo com o perfil de interesse. Na ocasião, foi 

apresentada pelo coordenador-feral de Governança de Dados, Eduardo Fernandes, a 

Jornada do Estudante, que também abarca o SouTec, outro aplicativo que irá unificar 

informações da trajetória dos estudantes, parte da proposta de implementação de plataforma 

de interoperabilidade de dados da educação brasileira: a Rede Aprender. A previsão de 

lançamento das novas ferramentas é ainda para o primeiro semestre deste ano. Com informações 

de: ASCOM – MEC  

 

➢ Comissão Especial elege presidente e 2º vice-presidente. Em reunião de eleição, a 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL 6494/2019 (Formação Técnico 

Profissional) elegeu o deputado Professor Israel Batista (PSB/DF), para o cargo de 

presidente; e o deputado Neucimar Fraga (PP/ES), para o cargo de 2º vice-presidente.  
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Mídias Sociais 
 

➢ STF e TSE fecham parceria de ações contra a desinformação e promove rodada de 

conversas. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

assinaram, nesta semana, um termo de cooperação com mais 33 entidades com esforços para 

combater fake news. O programa visa o desenvolvimento de ações em defesa da democracia 

e contra práticas que afetem a confiança das pessoas na Justiça e colocam em risco direitos 

fundamentais e a estabilidade democrática. Uma das ações da iniciativa é a criação de um 

plano de educação midiático para esclarecer o funcionamento das instituições para rebater 

fake news. Foram realizadas, ainda, rodadas de conversa para discutir estratégias e formas 

de combater a circulação de notícias falsas e o discurso de ódio, que afetam a confiabilidade 

nas instituições e direitos fundamentais, como acesso à informação e outros.  
 

» Participaram dos debates, dentre outros: o assessor-chefe da Assessoria Especial de 

Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Frederico Alvim, que comanda 

o programa de combate à desinformação da corte eleitoral; os advogados Alberto Teixeira, da 

Statup Fasius, responsável pela plataforma de análise de tweets sobre o STF, e Francisco 

Dabus, da Startup Positus, que desenvolverá um ChatBot para o STF com a ajuda do 

Whatsapp; a coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação (RNCd Brasil), 

professora Ana Regina Rêgo; a presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco; e a  

 

Governo Digital 
 

➢ Designado relator a projeto que garante acesso contínuo e gratuito a serviços públicos 

digitais essenciais. O senador Vanderlan Cardoso (PSD/GO) foi designado relator do PL 

3883/2019 (acesso contínuo e gratuito aos serviços públicos digitais essenciais) na Comissão 

de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal. Em abril, a Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) aprovou a proposição na forma do 

relatório do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), que incluiu três emendas com a 

finalidade de atualizar a legislação vigente, uma vez que as recentes alterações nas Leis nº 

14.109/2020, e nº 14.173/2021 possibilitaram que o Fundo de Universalização dos Serviços 

de Telecomunicações (FUST) seja utilizado para financiar programas, projetos e atividades 

governamentais voltados a ampliar o acesso da sociedade a serviços de telecomunicações 

prestados em regime público ou privado e suas utilidades.  

 

PD&I 
 

➢ CCTC irá debater proposta de nova Política Nacional de Ciência e Tecnologia. A 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCTC) do Senado 

Federal aprovou requerimento apresentado pelo deputado Jean Paul Prates (PT/RN), para 

realização de audiência pública com o intuito de debater a proposta de nova Política Nacional 

de Ciência e Tecnologia e a minuta de projeto de lei instituindo um novo Sistema Nacional de 

Ciência e Tecnologia, ora analisado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT). 

Dentre os convidados sugeridos está o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e 

presidente do CCT, Paulo Alvim  
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➢ Startups podem obter crédito para acessar soluções tecnológicas. O Serviço Federal de 

Processamento de Dados (SERPRO) abriu edital para selecionar empresas nascentes de 

tecnologia para o programa Serpro Booster, que irá oferecer créditos para que elas acessem 

algumas das melhores soluções tecnológicas de administração de dados públicos do país. 

Podem participar do programa as startups brasileiras que possuam CNPJ constituído e que 

estejam vinculadas a uma entidade parceira do ecossistema. A interessada deve estar 

caracterizada conforme definição do Marco Legal das Startups (Lei Complementar nº 

182/2021), além de estar regular junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Clique aqui para mais informações. Com informações 

de: Agência Brasil 

 

Economia & Tributação 
 

➢ Renúncia fiscal para a correção da tabela do Simples Nacional é de R$ 66 bi, estima 

Receita Federal. Representante da Receita Federal compareceu à audiência pública 

realizada, nesta semana, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributações (CFT) da Câmara 

dos Deputados para debater o PLP 108/2021 (correção da tabela do Simples Nacional) e o 

parecer favorável do deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), que votou pela não implicação da 

matéria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo 

pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária. O subsecretário de Tributação 

e Contencioso, Fernando Mombelli apresentou cálculos sobre a renúncia fiscal caso o projeto 

seja aprovado e estima-se uma perda de arrecadação com a correção de 81% da tabela do 

Simples Nacional na importância de R$ 66 bilhões em 2023. Mombelli disse que o órgão não 

é favorável a propostas que indiquem a indexação pela inflação. Segundo ele, a perda de 

receita com a redução tributária prevista atualmente pelo Simples já é de R$ 83 bilhões para 

2023. Durante a audiência, Bertaiolli disse que poderá alterar seu relatório para corrigir apenas 

o limite do MEI no momento e deixar as mudanças no Simples para depois. Isso porque a 

ampliação seria mais polêmica e poderia atrasar a tramitação, visto que o projeto teria que 

voltar para o Senado. Com informações de: Agência Câmara 

 

➢ CFT: Designado relator de projeto que dispõe sobre facilitação de acesso ao crédito. No 

âmbito da Comissão de Finanças e Tributação (CFT), o deputado Marco Bertaiolli (PSD/SP) 

foi designado relator do PL 4528/2020 (facilitação de acesso ao crédito). A matéria resgata boa 

parte do texto original da MPV 958/2020, que tratava do mesmo tema e que perdeu eficácia 

em 24 de agosto sem a conclusão de sua deliberação pelo Parlamento. Uma vez que a matéria 

tramita em regime de urgência, pode ser incluída a qualquer momento na pauta deliberativa 

do Plenário da Câmara dos Deputados. 

 

➢ Plenário da Câmara aprova MP que autoriza Brasil a retaliar países em disputas 

paralisadas na OMC. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na forma do parecer 

favorável, com rejeição das emendas, apresentado pelo deputado Darci de Matos (PSD/SC), 

a MPV 1092/2022 que autoriza a Câmara de Comércio Exterior (Camex) a aplicar sanções 

comerciais unilaterais a países contra os quais o Brasil possui controvérsia pendente de 
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julgamento de apelação na Organização Mundial do Comércio (OMC). A matéria vai ao Senado 

Federal. 

 

➢ GECEX determina a integração da TEC ao ordenamento jurídico brasileiro. Por meio da 

Resolução nº 342/2022, publicada nesta semana pelo Comitê-Executivo de Gestão da Câmara 

de Comércio Exterior (GECEX), ficou estabelecido, dentre outros, que a Decisão n° 12/2021, 

do Conselho Mercado Comum do Mercosul (CMC), que dispõe sobre a Tarifa Externa Comum 

(TEC), será executada e cumprida integralmente em seus termos. Esta Decisão deverá ser 

incorporada ao ordenamento jurídico dos estados partes antes de 31 de dezembro de 2021.  

 

➢ GECEX altera alíquotas de Imposto de Importação incidentes sobre BIT. O Comitê-

Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (GECEX) publicou, nesta semana duas 

resoluções que dispõem sobre a redução das alíquotas do Imposto de Importação (II) incidente 

sobre Bens de Informática e Telecomunicações. A saber: 
 

» A Resolução nº 345/2022 zera, até 31 de dezembro de 2025, as alíquotas ad valorem do II, na 

condição de Ex-tarifários, listados nos Anexo I e II da Resolução GECEX n° 323/2022, para os 

quais não foi constatada produção nacional ou por ter sido constatada produção nacional que 

não cumpriu requisito da Portaria ME nº 309/2019, relativa à comparação do preço CIF, sem 

tributos, entre o produto nacional e o importado. Ainda, a medida também exclui 15 itens da 

redução concedida anteriormente. A medida já se encontra em vigor.  
 

» Já a Resolução nº 347/2022 reduz as alíquotas de itens da Lista de Exceções de Bens de 

Informática e Telecomunicações e Bens de Capital, presentes no Anexo VI da Resolução 

GECEX nº 272/ 2021, que alterou a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e a Tarifa 

Externa Comum (TEC), com a inclusão de novos produtos. A medida passa a vigorar a partir 

de 1º de junho. 

 

➢ CCTCI irá debater os impactos da Lei do Bem em reunião de trabalho. Foi aprovado, no 

âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara 

dos Deputados, requerimento apresentado pelo deputado Vitor Lippi (PSDB/SP) para debater 

os impactos da Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005) na inovação empresarial, no desenvolvimento 

científico e tecnológico e no incremento da competitividade industrial no Brasil e as propostas 

de aperfeiçoamento dessa legislação. Foram sugeridos, dentre outros, a participação de 

representantes dos Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Economia (ME), 

bem como da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Associação Nacional de Pesquisa 

e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI). A solicitação de audiência pública foi 

transformada em reunião de trabalho durante a reunião deliberativa do Colegiado, tendo sido 

convidada a participar, ainda, representante da Federação das Associações das Empresas 

Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro). 

 

➢ Plenário da Câmara aprova urgência a projeto que considera bens e serviços relativos 

a comunicações como essenciais. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta 

semana, o requerimento de urgência para apreciação do PLP 18/2022 que considera, para fins 

de tributação, que as comunicações são itens essenciais e indispensáveis, não podendo ser 

tratados como supérfluos, apresentado pelo deputado Danilo Forte (PSDB/CE). O projeto 

tramita em regime de urgência e deve ser votada diretamente no Plenário da Câmara. O 
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presidente da Casa, Arthur Lira, informou que a proposta deve ser colocada em votação na 

próxima semana. 

 

➢ OCDE aprova convite ao Brasil para adesão a importantes instrumentos legais. Foi 

aprovado, pelo Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o convite para adesão do Brasil ao Código de Liberalização de Movimentos de Capital 

e ao Código de Liberalização de Operações Correntes Intangíveis. O Brasil será o primeiro 

país não membro a aderir. Com informações de ASCOM – Casa Civil 

 

➢ Ministro Guedes volta a defender ‘minirreforma’ ainda em 2022. Durante realização do 

evento Traders Club, promovido pela Arko Advice, o ministro da Economia, Paulo Guedes, 

voltou a defender a realização de uma “minirreforma” tributária ainda em 2022, direcionada às 

empresas, seguindo os mesmos moldes da proposta já apresentada pelo governo: instituir a 

cobrança de lucros e dividendos, mas diminuir a alíquota do Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica (IRPJ) de 15% para 10%. Guedes defendeu, ainda, a inclusão do Refis na reforma e 

lembrou que as mudanças tributárias são algo que o governo está propondo “para ter acesso” 

à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Com informações de: Valor 

Econômico 

 

➢ CDEICS elege 1º e 2º vice-presidentes. Durante reunião de eleição, a Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) da Câmara dos 

Deputados elegeu os deputados Otto Alencar Filho e Josivaldo JP, para os cargos de 1º e 

2º vice-presidentes da Comissão, respectivamente. 

 

Internacional 
 

➢ Parlasul aprova Acordo Mercosul sobre Contratos Internacionais de Consumo. Nesta 

semana, a Representação do Brasil no Mercosul aprovou o MSC 75/2022 (Acordo Mercosul 

sobre Contratos Internacionais de Consumo), seguindo o parecer do deputado Celso 

Russomanno (REP/SP). O Acordo busca proteger o consumidor e promover a adoção de 

regras comuns sobre o direito aplicável em matéria de contratos internacionais de consumo, 

contratos entre fornecedores de bens ou prestadores de serviços e consumidores ou usuários 

do Mercosul, bem como facilitar a solução de questões relativas ao consumo internacional 

como meio de contribuir para o desenvolvimento do comércio internacional na região. A matéria 

segue para apreciação da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN). 

 

➢ Designado novo relator ao projeto que dispõe sobre o Protocolo de Contratações 

Públicas do Mercosul. No âmbito da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara 

dos Deputados, o deputado Luiz Lima (PL/RJ) foi designado novo relator do PDL 928/2021 

(Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul). Por tramitar em regime de urgência, o 

projeto será apreciado simultaneamente também pelas Comissões de Relações Exteriores e 

de Defesa Nacional (CREDN), sob a relatoria do deputado Alexandre Leite (União/SP); de 

Finanças e Tributação (CFT); e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), ainda sem 

relatoria; de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS), a ser 
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relatado pelo deputado Sidney Leite (PSD/AM), podendo também ser oportunamente incluída 

na Ordem do Dia do Plenário da Câmara. 
 

» O Protocolo é um acordo sobre compras governamentais cujos princípios basilares são a 

transparência, a não discriminação e o acesso a mercados entre seus Estados Partes, que que 

se comprometem a aplicar padrões mínimos de transparência em seus procedimentos de 

licitação, de forma a permitir que empresas instaladas em suas contrapartes sejam tratadas 

como fornecedores locais para um conjunto de contratações públicas.  

 

Saúde 
 

➢ Projetos que tratam de Telessaúde irão tramitar conjuntamente no Senado Federal. O PL 

1998/2020 (Telessaúde), aprovado em 28 de abril pelo Plenário da Câmara dos Deputados na 

forma de subemenda substitutiva global apresentada pelo relator, deputado Pedro Vilela 

(PSDB/AL) chegou, esta semana, ao Senado Federal. A Mesa Diretora definiu por sua 

tramitação conjunta com o PL 4223/2021, que trata do mesmo tema, e remeteu a matéria à 

Comissão de Assuntos Sociais (CAS) sob a relatoria do senador Veneziano Vital do Rêgo 

(MDB/PB) que vinha atuando como relator do projeto de tramitação mais antiga na casa. Após 

a análise da CAS, os projetos serão passarão pela deliberação do Plenário do Senado Federal. 

Caso o PL 1998/2020 seja aprovado sem alterações, será remetido à sanção. Em caso de 

aprimoramentos por parte dos senadores, o texto retornará para análise da Câmara dos 

Deputados quanto ao acatamento ou não de tais modificações. 

 

Administração Pública 
 

➢ RFB define normas, especificações e procedimentos para implantação de infraestrutura 

de TIC. As Coordenações-Gerais de Administração Aduaneira (COANA) e de Tecnologia e 

Segurança da Informação (COTEC), da Receita Federal do Brasil (RFB) publicaram Portaria 

Conjunta que, dentre outros, estabelece que todas as áreas de atuação da RFB em local ou 

recinto alfandegado terão os seguintes componentes: (I) notebooks ou estações de trabalho 

com teclado, mouse e, no mínimo, um monitor de vídeo; (II) Serviço de Acesso Remoto para 

acesso à Rede Corporativa da RFB; e (III) todos os softwares necessários para as estações 

de trabalho padrão, fixa ou móvel. Ademais, devem possuir a seguinte infraestrutura para 

acesso à Rede Corporativa da RFB: (i) meio de acesso à Internet, com tecnologia banda larga 

fixa com Customer Premises Equipment (CPE); (ii) O CPE deve possuir tecnologia embarcada 

de rede sem fio (WiFi) ou deve ser fornecido junto com infraestrutura complementar 

necessária. Esta Portaria entrará em vigor em 1º de junho de 2022. 

 

➢ CLP homenageia os 10 anos da Lei de Acesso à Informação. A Comissão de Legislação 

Participativa (CLP) da Câmara dos Deputados realizou, nesta semana, homenagem aos 10 

anos de criação da Lei de Acesso à Informação. Dentre os participantes, o evento contou com 

a presença do secretário do Tesouro Nacional, Marivaldo Pereira. Na ocasião, foi lançado 

livro elaborado por 80 pesquisadores de todo país, sobre os 10 anos da Lei de Acesso à 

Informação. Com informações de: Agência Câmara 
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➢ Deputados ouvem ministro das Relações Exteriores sobre temas da Política Externa. 

Nesta semana, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN) da Câmara 

dos Deputados recebeu o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, que 

prestou esclarecimentos sobre as prioridades da pasta e outros temas atuais da política 

externa brasileira, especialmente no que se tratava sobre as tratativas para a entrada no Brasil 

na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a condução sobre 

os impasses comerciais no Mercosul relativos à redução da Taxa Externa Comum (TEC) e a 

maior liberdade para negociação fora do bloco. Com informações de: O Brasilianista 

 

Trabalhista 
 

➢ Designado relator de projeto que regulamenta o regime híbrido de trabalho. No âmbito 

da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, o senador Plínio Valério 

(PSDB/AM) foi designado relator do PL 10/2022 (regime híbrido de trabalho), que altera a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para prever o regime híbrido de trabalho, definido 

como o regime de trabalho que compreenda períodos alternados de prestação de serviços em 

condições de teletrabalho e períodos de prestação presencial de trabalho nas dependências 

do empregador. A proposição altera, ainda, a definição de teletrabalho ou trabalho remoto para 

defini-lo como a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira 

preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, 

por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Após a análise pela CAE, o projeto 

será remetido para análise terminativa da Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Se aprovado, 

será seguirá para deliberação pela Câmara dos Deputados.  

 

➢ CTASP irá debater em audiência pública sobre programas de aprendizagem profissional. 

A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados 

aprovou, nesta semana, o requerimento apresentado pelo deputado Bohn Gass (PT/RS), para 

realização de audiência pública para discutir os impactos decorrentes da MPV 1116/2022 

(Programa Emprega + Mulheres e Jovens) e do Decreto nº 11.061/2022 (profissionalização de 

adolescentes e jovens por meio de programas de aprendizagem profissional). Dentre os 

convidados sugeridos, estão representantes do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), 

do Ministério Público do Trabalho (MTP) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI). 

 

➢ CDEICS rejeita projeto que antecipa feriados para as segundas-feiras. A Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) da Câmara dos 

Deputados aprovou, nesta semana, o parecer desfavorável ao PL 3797/201 (antigo PLS 

389/2016) apresentado pelo deputado José Ricardo (PT/AM), que prevê antecipação de 

feriados nacionais que caem em dias úteis para as segundas-feiras. O projeto tinha sido 

aprovado pelo Senado Federal, porém para o relator, não gera os benefícios alegados. Uma 

vez que a matéria tramita em caráter conclusivo, será analisada, ainda, pelas comissões de 

Cultura (CCULT) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).  

 

Consultas & Compras Públicas 
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➢ ANPD abre tomada de subsídios sobre transferências internacionais de dados pessoais. 

Iniciou-se nesta semana a tomada de subsídios para elaboração de regulamento de 

transferências internacionais de dados pessoais, aberta pela Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados (ANPD). A ANPD procura, com esta tomada de subsídios, discutir a regulamentação 

dos arts. 33 e 35 da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), conforme 

previsto pelo item nove da Agenda Regulatória Bianual 2021-2021 do órgão. As colaborações 

deverão ser enviadas exclusivamente por meio da plataforma Participa Mais Brasil, na opção 

“Registre sua Opinião” até o dia 17 de junho de 2022. 

 

Nomeações 
 

➢ MCTI publica nomeação do secretário de Empreendedorismo e Inovação. Esta semana 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) publicou a nomeação de José Gustavo 

Sampaio Gontijo para exercer o cargo de Secretário de Empreendedorismo e Inovação, 

dispensando Jezihel Pena Lima. 

 

➢ SEPEC designa membros ao Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. A 

Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia 

(SEPEC/ME) divulgou, também, a relação nominal dos membros titulares e suplentes 

designados a compor o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI/ME). Estão 

representados os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); do Meio 

Ambiente (MMA); das Relações Exteriores (MRE); e da Ciência, Tecnologia e Inovações 

(MCTI). 

 

➢ MCTI altera membros do CATI representante do IPD Eletron. O Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações (MCTI) designou Roberto Pinto Martins ao Comitê da Área de 

Tecnologia da Informação (CATI), indicado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico do Complexo Eletroeletrônico e Tecnologia da Informação (IPD Eletron), como 

membro representante da comunidade científica. Foram alterados, ainda, os membros (titular 

e suplente) representantes do Ministério da Economia (ME). A saber: Felipe Augusto Machado 

(titular) e Leonardo Rabelo Santana (suplente). 

 

➢ ME nomeia secretário Especial de PPI. Foi nomeado Bruno Westin Prado Soares Leal, para 

exercer o cargo de Secretário Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do 

Ministério da Economia (ME), exonerando Martha Seillier do encargo. 

 

➢ ME altera representantes membros da Comissão Gestora da Plataforma +Brasil. A 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 

Economia (SEDGG/ME) alterou, por meio da Portaria nº4.294/2022, a relação de membros 

titular e suplente, representantes da Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial 

de Fazenda (SOF/ME), no âmbito da Comissão Gestora da Plataforma +Brasil. 

 

➢ SEPEC designa membros ao Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto. A 

Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia 
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-de-pessoal-sepec/me-n-5.401-de-13-de-maio-de-2022-400453700
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-5.896-de-12-de-maio-de-2022-401104566
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-5.897-de-12-de-maio-de-2022-401104646
https://www.in.gov.br/web/dou/-/decretos-de-18-de-maio-de-2022-401099448
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-4.294-de-16-de-maio-de-2022-400751225
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(SEPEC/ME) divulgou, também, a relação nominal dos membros titulares e suplentes 

designados a compor o Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto. Estão representados 

no Comitê, entre outros, os Ministérios da Economia (ME); das Relações Exteriores (MRE); e 

da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), bem como a Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM); o Banco do Brasil (BB); e o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

 

➢ MEC nomeia nova secretária de Modalidades Especializadas de Educação. Fica nomeada 

Karine Silva dos Santos para exercer o cargo de Secretária de Modalidades Especializadas de 

Educação do Ministério da Educação (MEC). 

 

➢ Nomeado coordenador-geral de Estudos de Ciência, Tecnologia e Inovações da 

SEAR/PR. Foi nomeado Luiz Antônio Marques para exercer o cargo de Coordenador-Geral de 

Estudos de Ciência, Tecnologia e Inovações da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovações 

da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SEAE/PR). 

 

➢ MCTI modifica composição do Comitê Gestor do Fundo Verde Amarelo (CT Verde 

Amarelo). Esta semana Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) alterou a 

composição do CT Verde e Amarelo é destinado a financiar programas e projetos cooperativos 

entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo; estimular a ampliação dos gastos 

em P&D realizados por empresas; apoiar ações e programas que reforcem e consolidem uma 

cultura empreendedora e de investimento de risco no país. Foi designada como membro do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Marta Bandeira de Freitas. 

Ainda, foram designadas, para o primeiro mandato de 2 anos, como representantes do setor 

industrial e acadêmico: Débora Mendes Carvalho e Idenilza Moreira de Miranda, indicadas 

pela Confederação Nacional da Indústria (CNI); e Fernanda Antônia da Fonseca Sobral, pela 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 

 

Agendas de Destaque  
 

➢ A convite do Ministério das Comunicações, o presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu hoje 

com o empresário Elon Musk em São Paulo/SP. Foram tratados assuntos como investimentos 

e inovação, com foco em conectividade para a Região Amazônica, especialmente para as 

escolas mais afastadas. Participaram, ainda, os ministros das Comunicações, Fábio Faria, da 

Casa Civil, Ciro Nogueira, e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República, Augusto Heleno  

 

➢ Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da Reunião Extraordinária do Conselho 

do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI). A reunião será a primeira com a presença 

de Bruno Westin, novo Secretário do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério 

da Economia (PPI/ME).  

 

➢ O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, participou da abertura do evento 

Softex Experience, em São Paulo (SP). O encontro busca apresentar oportunidades de 

negócios para empresas e instituições da ciência e tecnologia para todo o Brasil. Alvim 

https://foco-legislativo.com.br/
mailto:foco@foco-legislativo.com.br
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-de-pessoal-sepec/me-n-5.207-de-16-de-maio-de-2022-400421102
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-16-de-maio-de-2022-400449935
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-13-de-17-de-maio-de-2022-400721057
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-5.914-de-19-de-maio-de-2022-401426553
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-5.915-de-19-de-maio-de-2022-401429539
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participou também da abertura do SpaceBR Show 2022, evento que buscou conectar e 

promover cooperações comerciais e institucionais internacionais entre os diversos atores da 

comunidade do setor espacial do Brasil e dos demais países da América Latina; e do evento 

do Programa Teias da Inovação em Toledo (PR). A ação foi destinada a empreendedores, 

startups e representantes do Poder Público, com foco na sustentabilidade dos polos 

tecnológicos regionais, estimulando a pesquisa e inovação e o apoio ao empreendedorismo 

inovador. O evento buscou consolidar os programas dispostos no Estado para atrair 

investimentos e prospectar negócios inovadores no ecossistema nacional de inovação. 

 

➢ A diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e membro da Comissão de 

Juristas do Senado responsável por subsidiar elaboração de substitutivo sobre inteligência 

artificial, Miriam Wimmer, participou de reunião para apresentação Balanço das Audiências 

Públicas sobre o projeto de lei sobre IA. Wimmer reuniu-se, ainda, com Kevin Dollinger, da 

Seção Econômica da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, para tratar sobre ANDP e 

Inteligência Artificial.  

 
➢ Iniciou-se, nesta semana, o Ciclo de Reuniões Temáticas voltadas para a Transformação 

Digital na área de ensino, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) em parceria com a 

Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME) e a Presidência da 

República (PR). As reuniões têm como público-alvo os reitores das Instituições Federais de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, os gestores de TI, a comunidade interessada 

no tópico e os editores de serviço no Gov.Br. As reuniões irão ocorrer semanalmente, às terças-

feiras e quintas-feiras, até 31 de maio. A programação completa pode ser encontrada aqui. 
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