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Atividades da Assespro Nacional 
 

A Federação Assespro realizou, nesta quarta-feira (30), reunião do Conselho de 

Administração que contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação de Recife, Rafael Dubeux, onde falou sobre o 

desenvolvimento social por meio da adoção da inovação sob a perspectiva da Prefeitura. Já 

na quinta (1), o encontro contou com a participação do presidente da Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI), Igor Calvet. 

 

Dentre as estratégias atualmente em desenvolvimento citadas por Dubeux, destacam-se (i) 

Inovação Aberta – com o compartilhamento de desafios públicos para apresentação de 

soluções pelo setor privado e academia; (ii) utilização da cidade como laboratório (sandbox 

regulatório); (iii) hackathons; (iv) parcerias inovadoras com a academia; (v) mapeamento das 

soluções tecnológicas em desenvolvimento pela academia; (vi) difusão de soluções 

tecnológicas para aceleração da transformação digital das MPEs; (vii) aprovação do marco 

legal de CTI de Recife; e (viii) contratações inteligentes de inovação – com a utilização dos 
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dispositivos de “encomenda tecnológica”, “contrato público de solução inovadora”, 

“contratação de PD&I”, entre outros. 

 

Proteção de Dados 
 

➢ Decreto modifica disposições sobre governança no compartilhamento de dados no 

âmbito da administração pública. Foi publicado, no Diário Oficial da União – DOU desta 

segunda-feira (28), o Decreto nº 11.266/2022 que altera o Decreto nº 10.046/2019, que 

dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração 

pública federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança 

de Dados. A alteração deixa mais clara a necessidade de respeito à preservação da 

intimidade e da privacidade da pessoa natural, bem como à eleição de propósitos 

legítimos, específicos e explícitos para o tratamento de dados pessoais. Com informações de: 

ASCOM - PR 

 

➢ MD publica diretriz para proteção de dados pessoais. O Ministério da Defesa publicou, 

nesta semana, a Portaria nº 5.814/2022 para dispor sobre a Diretriz para a Proteção de 

Dados Pessoais no âmbito da pasta. Dentre outros, estabelece as funções controladoras 

no tratamento de dados pessoais no âmbito do Ministério, determinando que deverão ser 

adotadas as diretrizes, regulamentos, normas e orientações expedidos pela Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Estabelece ainda as diretrizes específicas quanto 

às medidas de segurança dos dados, incluindo em novos produtos e serviços que venham 

a ocorrer dentro do Ministério, o programa de ação à eventuais acidentes, as diretrizes 

para a adequação de contratos e convênios externos, assim como as aplicações 

internacionais das diretrizes. A medida entra em vigor em 2 de janeiro de 2023. 

 

➢ CCULT aprova projeto sobre a guarda permanente de documentos públicos 

produzidos durante o regime militar. A Comissão de Cultura (CCULT) da Câmara dos 

Deputados aprovou, nesta semana, o parecer favorável da deputada Erika Kokay (PT/DF) 

ao PL 790/2022. A matéria segue à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania 

(CCJC) e, caso aprovada, para deliberação em Plenário. 

 

5G no Brasil 
 

➢ Aprovado Relatório de Avaliação das Políticas Públicas relativas à implantação do 

5G. Foi aprovado, no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 

Informática (CCT) do Senado Federal, o relatório de Avaliação das Políticas Públicas 

Relativas à Implantação das Redes Móveis de Quinta Geração (5G), do senador Jean 

Paul Prates (PT/RN). Após a leitura do relatório, o senador falou da importância da 

inclusão digital e de programas referentes a universalização do acesso as TICs, que 

deveriam ser considerados prioritários dentre os objetivos das políticas públicas de 

telecomunicações, recomendando que a CCT permaneça atenta na implementação e 

regulação da rede 5G. O relatório será enviado à Secretaria Geral da Mesa, onde as 5 
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minutas de projetos serão protocoladas e terão seguimento como projetos de autoria da 

comissão. 
 

» O texto pretende trazer uma ampla análise do cenário da implementação da nova tecnologia no 

Brasil. Para tanto, apresenta um panorama global e brasileiro, e trata o edital do elaborado pela 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), trazendo aspectos jurídicos-normativos, sua 

preparação e o resultado da licitação. Além disso, o documento traz resumos de audiências 

públicas realizadas no Senado Federal sobre o processo de licitação dos espectros do 5G.  
 

» Nas considerações finais, o documento propõe 5 sugestões de aprimoramento, legislativas e 

não legislativas, ao continuado processo de implementação da tecnologia, são elas: (I) reduzir 

a disparidade do acesso à internet, sugestionando a desoneração das taxas de contribuições 

incidentes sobre a infraestrutura de telecomunicações instaladas em áreas rurais; (II) o 

compartilhamento da infraestrutura de suporte, de forma a estabelecer que as receitais 

auferidas com o compartilhamento de infraestrutura de suporte ou com o direito de passagem 

não serão consideradas para efeito da política tarifária, sendo integralmente revertidas em favor 

do resultado econômico da concessionária; (III) arguição pública de indicados ao Conselho 

Diretor da Anatel na CCT, de caráter interno do Senado Federal, a sugestão é de que os futuros 

indicados à Agência sejam sabatinados na Comissão especializada para tratar sobre 

telecomunicações, ao invés da Comissão de Serviços de Infraestrutura; (IV) do Poder 

Legislativo no GAPE: propõe ao Poder Executivo, que o Conselho Diretor da Anatel inclua nas 

reuniões do Grupo de Acompanhamento, Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas 

(GAPE), um representante do poder legislativo para que colabore com as atividades; e (V) leilão 

combinatório de múltiplas rodadas: sugerir ao Poder Executivo, especificamente ao Conselho 

Diretor da Anatel, que passe a adotar, em seus procedimentos licitatórios para expedir 

autorização de uso de radiofrequências, o método do leilão combinatório de múltiplas rodadas, 

o mesmo escolhido para o leilão do 5G, quando for possível.  

 

➢ Operadoras lançam Conecte 5G para atualização de leis das antenas em cidades. O 

Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal 

(Conexis) lançou, esta semana, o Portal Conecte 5G – hub de informações para a 

atualização de leis municipais de antenas ao arcabouço federal, passo considerado 

essencial para a implementação do 5G no Brasil, e que irá reunir informações técnicas 

sobre a tecnologia, artigos, notícias, rankings de cidades e uma minuta de projeto de lei 

adequado às definições federais. O webinar para apresentação contou com a presença 

do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), Vicente 

Aquino, representantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e. da entidade Siga 

Antenado (responsável pela limpeza do 3,5 GHz).  

» Na ocasião, a consultora do Conecte 5G, Kátia Garbin, defendeu que, dentre os aspectos que 

a cadeia espera ver introduzidos em legislações, estão incluídos (i) a dispensa de licenciamento 

para estruturas de pequeno porte, para modernização ou substituições de torres; (ii) a 

gratuidade do direito de passagem em bens públicos de uso comum; e (iii) prazos de 

licenciamento não inferiores a 10 anos. Com informações de: Teletime 

 

➢ CCT irá analisar as políticas públicas relativas ao 5G no Brasil. A Comissão de 

Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado Federal 

aprovou, nesta semana, requerimento apresentado pelos senadores Rodrigo Cunha 

(PSDB/AL) e Jean Paul Prates (PT/RN) para que o colegiado identifique e analise as 

políticas públicas relativas ao 5G no Brasil e seus impactos. 
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Segurança Cibernética 
 

➢ Brasil envia carta de adesão à Convenção sobre o Crime Cibernético. O Brasil 

depositou ontem, junto ao Conselho da Europa, sua carta de adesão à Convenção sobre 

o Crime Cibernético (Convenção de Budapeste). O texto foi promulgado em 2021 por meio 

da publicação Decreto Legislativo nº 37/2021 no Diário Oficial da União – DOU. Após a 

ratificação do texto – necessária para internalização no arcabouço normativo nacional – o 

Brasil será o 68º país do grupo a atuar de forma cooperada no combate aos crimes 

cibernéticos, ambiente em que órgãos responsáveis possam requerer e compartilhar as 

provas necessárias. 
 

» Trata-se de acordo multilateral de harmonização legal para prevenção e repressão de crimes 

cibernéticos, com normas de direito penal e processual penal, voltado a definir estratégias 

conjuntas entre os países membros para a tipificação e o enfrentamento desses delitos.  
 

» Com o propósito de tipificar os principais crimes cometidos na Internet, o texto da Convenção 

abarca tanto os crimes cibernéticos ditos “próprios” quanto impróprios, isto é, respectivamente, 

aqueles que possuem como objeto de tutela os bens informáticos (crimes voltados contra a 

inviolabilidade e uso indevido dos dados e informações cibernéticas em si, como o acesso não 

autorizado) e crimes contra bens jurídicos diversos, mas que se utilizam da informática enquanto 

instrumento para sua execução (como crimes contra a honra na internet, armazenamento de 

imagens de pedofilia, violação a direitos autorais online). 
 

» Nesse sentido, a Convenção faz as seguintes agrupações temáticas: (I) Crimes contra a 

confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e sistemas de computador (Capítulo 

II, Título 1); (II) Crimes informáticos (Capítulo II, Título, 2); (III) Crimes relacionados ao conteúdo 

da informação – pornografia infantil (Capítulo II, Título 3); e (IV) Violação de direitos autorais e 

de direitos correlatos (Capítulo II, Título 4).  

 

Propriedade Intelectual 
 

➢ SEPEC aprova instituições representativas da sociedade civil que participarão de 

reuniões do GIPI. A Secretaria de Acompanhamento Econômico, vinculada à Secretaria 

Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia (SEPEC/ME) 

divulgou, através da Resolução nº 6/2022, a relação de instituições representativas da 

sociedade civil selecionadas para participar de reuniões e atividades do Grupo 

Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), com um mandato de 2 anos. Dentre elas, 

as Associações Brasileiras da Propriedade Intelectual (ABPI); de Agentes de Propriedade 

Industrial (ABAPI); bem como a Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e 

Transferência de Tecnologia (FORTEC); a Associação InternetLab de Pesquisa em Direito 

e Tecnologia (InternetLab); a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das 

Empresas Inovadoras (ANPEI); a Associação Paulista da Propriedade Intelectual (ASPI); 

a Câmara Brasileira da Economia Digital (Camara-e.net); o Comitê Brasileiro da Câmara 

de Comércio Internacional (ICC Brasil); e a Confederação Nacional da Indústria (CNI); 
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» Instituído pelo Decreto nº 9.931/2019, tem como objetivos coordenar a atuação do governo 

federal no tema de propriedade intelectual e a implementação da Estratégia Nacional de 

Propriedade Intelectual.  

 

Inteligência Artificial 
 

➢ Comissão de juristas aprova proposta de regulação de IAs no Brasil. Em reunião 

realizada nesta quinta (1º), a Comissão de juristas para proferir relatório aos projetos sobre 

Inteligência Artificial (CJSUBIA), do Senado Federal, aprovou minuta de proposta de 

regulação da inteligência artificiai (IA) no Brasil, incorporando as temáticas tratadas nos 

PLs nº 5.051/2019, 21/2020 e 872/2021. Em suma, a proposta conceitua especificamente 

as IAs, desenha a responsabilização dos agentes (fornecedores e operadores), estabelece 

princípios comuns a todos os sistemas e os segrega de acordo com seu grau de risco, 

dando obrigações adicionais a eles. A proposta será encaminhada ao presidente, Rodrigo 

Pacheco, no dia 6 de dezembro e posterior divulgação do texto ao público.  
 

» Na reunião, a relatora Laura Schertel trouxe os principais pontos do documento, salientando o 

conceito de IA – como sendo todo sistema, dotado de autonomia, com fins de produzir previsões 

para alcançar objetivos – os princípios comuns a todos os sistemas de IAs, como o respeito aos 

direitos fundamentais e não discriminação. Ainda, destacou que esses sistemas serão 

classificados em: (I) risco excessivo: sistemas que (i) induzam comportamentos prejudiciais 

para o usuário e/ou para a sociedade, (ii) explorem vulnerabilidades de grupos específicos, 

visando gerar comportamentos danosos e, para o Poder Público, (iii) que elenquem e 

organizem pessoas naturais com base em comportamentos sociais (social score); e (II) alto 

risco: pertencentes à lista específica presente no texto da proposta da comissão, dentre eles, 

os que fazem triagem de indivíduos; aqueles usados na área da saúde; e no controle de 

fronteiras. Para esta classificação, cada fornecedor de IA deve avaliar os riscos dos seus 

sistemas e emitir relatório preliminar que aponte dados neste sentido. 
 

» Ademais, os agentes de IA (compreendendo os fornecedores – que desenvolvem para fins 

comerciais –, e os operadores – que usam a tecnologia para benefício próprio, ressalvados seu 

uso em atividades particulares), serão responsabilizados pelos eventuais danos causados em 

decorrência dela. Para aqueles sistemas de risco alto ou excessivo, os agentes responderão 

integralmente pelos danos. Já para as IAs de riscos menores, será responsabilidade do agente 

provar que não houve danos. 

 

➢ Apresentado parecer a projeto que abre Crédito especial FUST e Parceria Global 

sobre Inteligência Artificial. No âmbito da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização (CMO) da Câmara dos Deputados, o deputado Júlio Cesar 

(PSD/PI) apresentou parecer pela aprovação, nos termos do texto original e rejeição das 

emendas apresentadas ao PLN 11/2022 (Crédito especial FUST e Parceria Global sobre 

Inteligência Artificial). A matéria está em condições de ser incluída na pauta da reunião da 

Comissão da próxima semana. Após a análise da CMO, o projeto passará pela Plenário 

do Congresso Nacional e depois remetido à sanção do Presidente da República. 
 

» O projeto estabelece a abertura de crédito especial, no valor de R$ 35.398.824,00, com 

destaque para as seguintes ações relacionadas ao setor de tecnologia da informação: (i) R$ 

542 mil ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) para pagamento de 

contribuições voluntárias à Parceria Global sobre Inteligência Artificial (GPAI), hospedada pela 
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Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para o custeio de 

despesas operacionais da instituição; (ii) R$ 10,9 milhões ao Ministério das Comunicações 

(MCom) para remanejamento de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações (FUST) com aplicação em Subvenção Econômica para empresas privadas 

com fins lucrativos, em projetos de expansão e melhoria da conectividade e inclusão digital, de 

forma a dotar todas as escolas públicas brasileiras de acesso à internet em banda larga, em 

velocidades adequadas (Lei nº 9.998/2000). 

 

Educação 
 

➢ MEC lança oficialmente a Rede de Inovação para Educação Híbrida em todo o país. 

A Secretaria de Educação Básica, vinculada ao Ministério da Educação (SEB/MEC), 

lançou em 25 de novembro, a Rede de Inovação para a Educação Híbrida, prevista pela 

Portaria MEC nº 856/2022. A Rede está em consonância com a política nacional para a 

recuperação da educação básica e visa “promover a implementação de estratégias de 

educação híbrida por todos os entes federativos do país, bem como de contribuir para a 

implementação do Novo Ensino Médio de forma equitativa e efetiva”.  
 

» Os profissionais e estudantes terão acesso a quatro plataformas digitais: (i) um sistema 

administrativo para gestão das matrículas e da oferta de itinerários; (ii) o ambiente virtual de 

aprendizagem para acompanhamento e certificação das unidades curriculares; (iii) o repositório 

de recursos educacionais digitais; e (iv) o portal da Política. As secretarias de educação 

estaduais e municipais devem aderir à Rede de Educação Híbrida até 20 de dezembro de 2022. 
 

» A cerimônia contou com a participação, dentre outros, da secretária-adjunta Sylvia Gouveia; 

do secretário da SEB, Mauro Rabelo; e das conselheiras da Câmara da Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), Amábile Pacios e Suely Menezes. Com informações de: 

ASCOM MEC 

 

Mídias Sociais 
 

➢ CCTCI: Pronto para pauta projeto que obriga plataformas sociais disseminadas no 

Brasil a dispor de representante legal no país. Encerrou o prazo para apresentação de 

emendas ao substitutivo ao PL 397/2022, apresentado pelo deputado Luis Miranda 

(REP/DF) no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 

(CCTCI) da Câmara dos Deputados. Sem emendas apresentadas, o projeto está pronto 

para inclusão na pauta da Comissão. Após deliberação da CCTCI, a matéria precisa ser 

analisada, ainda, pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio 

e Serviços (CDEICS) e de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC). Caso aprovada será 

remetida ao Senado Federal, salvo apresentação de requerimento para apreciação em 

Plenário.  
 

» O projeto em questão estabelece que as redes sociais que operam no ambiente digital 

brasileiro, e que estejam suficientemente disseminadas entre os cidadãos, disponham de 

representante legal no Brasil, ou por meio da instituição de uma pessoa jurídica, ou por 

intermédio de um escritório de representação, que possa responder às demandas judiciais de 

natureza civil, penal, comercial, administrativas e até mesmo eleitorais. Ademais, institui que os 

órgãos gestores da internet no Brasil, e os provedores de acesso, adotarão as medidas técnicas 
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para garantir que os serviços digitais que operam em desacordo com o disposto nesta Lei 

tenham seu funcionamento bloqueado no Brasil. 

 

➢ Novo MCom deverá ter secretaria de serviços digitais, focada na regulação de 

plataformas. Nesta quarta (30), foi entregue o primeiro relatório final do Grupo de Trabalho 

de Comunicação da equipe de transição do novo governo Lula, que aponta para a 

perspectiva de um novo Ministério das Comunicações, com a criação de uma secretaria 

de serviços digitais, totalmente voltada para a Internet, por onde se dariam os debates 

sobre regulação de plataformas. Representando o GT, o coordenador Cezar Alvarez 

defendeu a necessidade de uma lei brasileira que venha a regular as plataformas de 

Internet, respeite os direitos do cidadão e seja capaz de identificar os crimes realizados 

nas redes. Com informações de: Teletime 

 

Governo Digital 
 

➢ Vai à CCJC projeto que versa sobre a abertura dos dados sob guarda da 

Administração Pública. Foi aprovado, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação 

(CFT) da Câmara dos Deputados, o parecer, do relator deputado Eduardo Cury (PSDB-

SP), favorável ao PL 7804/2014 (Dados Abertos), ao substitutivo da CCTCI e às 

subemendas da CTASP, pela não implicação de aumento ou diminuição de gastos 

públicos, e pela rejeição dos apensados. O texto segue para deliberação da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Se aprovada, será apreciada pelo Senado 

Federal. 
 

» O texto aprovado versa sobre a abertura dos dados sob guarda da Administração Pública, em 

seu formato bruto, por meio de plataforma digital, abrangendo todos os entes federativos e 

Poderes Públicos, bem como boa parte dos entes da administração indireta. 

Complementarmente, desobriga a disponibilização dos dados em endereço eletrônico 

específico, abrindo prerrogativa para o uso dos portais de transparência já existentes, 

necessitando apenas de inclusão de área específica de dados abertos na plataforma. Ademais, 

torna passível de abertura automática os dados dos entes públicos que não sejam resguardados 

por sigilo, nos termos da Lei de Acesso à Informação. Ainda, isenta municípios com menos de 

10 mil habitantes dessa obrigatoriedade.  

 

PD&I 
 

➢ ME responde requerimentos de informação sobre Lei de Informática. Foi 

encaminhada, à Câmara dos Deputados, resposta do Ministério da Economia (ME) a 

questionamentos levantados por dois requerimentos de informação, o RIC 617/2022 e o 

RIC 646/2022, ambos de autoria do deputado Capitão Alberto Neto (PL/AM), que traziam 

questionamentos a respeito da Lei de Informática (Lei n° 8.387/1991). Os requerimentos 

solicitavam informações, mais especificamente, acerca da:  
 

» Consulta Pública realizada sobre normativos que regulamentam os investimentos da Lei de 

Informática e perguntava ao Executivo sobre as contribuições recebidas de empresas, institutos 

e entidades de classe. Ao que a Pasta respondeu que a mesma visou obter contribuições sobre 

matéria regulatória de interesse geral do ecossistema de PD&I da Amazônia Ocidental estado 
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do Amapá. Tendo 17 organizações enviado sugestões, com o total de 160 contribuições em 109 

itens da minuta da Portaria Conjunta. Além disso, o ME ressalta que a minuta da Portaria 

conjunta está tramitando nos órgãos e departamentos competentes pela análise de viabilidade 

técnica e jurídica da proposta; e 
 

» revisão da Resolução n° 71/2016, que regulamenta os investimentos do Decreto 10.521/2020 e 

da Lei de Informática. O Ministério afirma que não há processo de revisão da Resolução citada, 

e afirma que não cabe à Pasta revisar o normativo. Complementarmente, o processo existente 

visa a regulamentação do art. 33 do Decreto mencionado, que exige a edição de Portaria 

conjunta, entre ME e Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), para a 

regulamentação dos investimentos em PD&I, referentes a: (i) apresentação e o julgamento dos 

projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação; e (ii) procedimentos para o 

acompanhamento e a fiscalização das obrigações previstas na norma.  

 

Economia & Tributário 
 

➢ CFT aprova projeto que cria o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações 

Tributárias Acessórias. A Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos 

Deputados aprovou, nesta quarta (30), o PLP 178/2021 (Estatuto Nacional de 

Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias), na forma do parecer favorável, com 

substitutivo, apresentado pela deputada Paula Belmonte (CID/DF). Vale observar, ainda, 

que caso o requerimento de urgência, protocolado em fevereiro por líderes partidários, 

seja aprovado poderá ser levada diretamente ao Plenário da Casa. Ainda, já tendo sido 

recepcionado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), foi 

designado como relator o deputado Arthur Oliveira Maia (UNIÃO-BA). Dentre as 

alterações aprovadas na CFT, destacam-se: 
 

» define que a instituição da Nota Fiscal Brasil Eletrônica (NFB-e) tratar-se-á de uma unificação 

da base de dados da Fazenda Pública da União e demais entes federados, prevendo a redução 

de custos para os contribuintes, por meio da manutenção dos sistemas e legislações dos 

documentos fiscais eletrônicos existentes;  
 

» admite o compartilhamento de dados fiscais e cadastrais entre as unidades da federação 

sempre que necessário, com a finalidade de redução das obrigações acessórias e aumento da 

efetividade fiscalizatória;  
 

» quanto ao Comitê Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias (CNSOA), 

previsto pelo texto inicial: (i) confere competência para disciplinar as obrigações acessórias, 

ressalvadas as competências do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN); (ii) aumenta o 

número de seus membros, que passa a ter a seguinte composição: 6 da Receita Federal; 6 dos 

Estados e do DF; 6 dos Municípios; e 6 representantes da sociedade civil, indicados pelas 

Confederações Nacionais da Indústria (CNI), do Comércio (CNC), de Serviços (CNS), da 

Agricultura e Pecuária (CNA), do Transporte (CNT); bem como do Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); (iii) define seu quórum de aprovação em 3/5; e (iv) 

determina que deverão ser realizadas consultas públicas para subsidiar suas deliberações, em 

conformidade com o art. 29 do Decreto-Lei nº 4.657/1942;  
 

» retira a previsão de sua aplicabilidade também aos “sistemas tributários que vierem a ser 

instituídos por modificação, cisão, unificação ou em substituição aos tributos em vigor na data 

de promulgação desta Lei Complementar” (art. 4º do capítulo de Disposições Gerais); 
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» modifica a redação artigo sobre a contribuição das entidades privadas representativas na 

implementação da Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias, para especificá-la como 

subsídios financeiros – sem, no entanto, elaborar em seu parecer em qual capacidade se dariam 

tais subsídios; e  
 

» retira dispositivo que dispõe sobre responsabilização, nos termos da legislação vigente, pelo 

descumprimento desta Lei Complementar. 

 

➢ Portaria RFB institui Conselho Consultivo sobre Administração Tributária e 

Aduaneira da União. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, vinculada ao 

Ministério da Economia (RFB/ME) publicou, nesta semana, a Portaria nº 259/2022, que 

trata do Conselho Consultivo sobre Administração Tributária e Aduaneira da União 

(Concat), órgão responsável por opinar sobre matérias pertinentes ao aperfeiçoamento da 

Administração Tributária e Aduaneira e, quando cabível, propor medidas a elas relativas. 

A medida amplia as competências da Diretoria de Programa da RFB, tornando-a 

responsável por acompanhar e coordenar as reuniões do Concat. A estabelece também 

que a convocação para a reunião do Concat será realizada mediante envio de mensagem 

eletrônica pelo Gabinete do Secretário Especial, com antecedência mínima de 15 dias da 

reunião e, no caso de reunião extraordinária, mediante convocação do Presidente. 

 

➢ Vai à sanção projeto que regulamenta moedas virtuais. Nesta terça (29), o Plenário da 

Câmara dos Deputados aprovou o PL 4401/2021 (moedas virtuais), na forma do parecer 

proferido pelo deputado Expedito Netto (PSD/RO). Dentre os principais pontos do texto 

aprovado, destaca-se o acolhimento do art. 15 proposto pelo Senado Federal, que trata 

sobre a não incidência de tributos (Pis/Pasep, Cofins, II e IPI) na aquisição de hardware e 

softwares utilizados nas atividades de processamento, mineração e preservação de ativos 

virtuais desenvolvidas por pessoas jurídicas de direito privado. A matéria segue para 

sanção. 

 

➢ RFB muda entendimentos sobre processo de consulta sobre interpretação da 

legislação tributária e aduaneira. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, 

vinculada ao Ministério da Economia (RFB/ME), publicou, nesta semana, dois atos 

declaratórios interpretativos que alteram o entendimento em processo de consulta sobre a 

interpretação da legislação tributária e aduaneira. A saber: 
 

» Por meio do Ato Declaratório Interpretativo nº 4/2022 fica estabelecido que, na hipótese de 

alteração do entendimento expresso em solução de consulta sobre a interpretação da legislação 

tributária e aduaneira, a nova orientação é a de que: (i) se desfavorável ao consulente, atingirá 

apenas os fatos geradores que ocorrerem após a data da ciência da solução; e (ii) se favorável 

ao consulente, será aplicado também ao período abrangido pela solução de consulta 

anteriormente proferida. Determina, também, que a publicação de ato normativo posterior à 

apresentação da consulta de interpretação da legislação tributária e anterior à ciência de sua 

solução faz cessar os efeitos desta após decorrido o prazo de 30 dias, contado da data de 

publicação do ato na Imprensa Oficial. Além disso, a publicação na Imprensa Oficial de ato 

normativo superveniente modifica as conclusões em contrário constantes em solução de 

consulta ou divergência, independentemente de comunicação ao consulente. 
 

» Já o Ato Declaratório Interpretativo nº 5/2022 dispõe sobre os efeitos da solução de consulta 

sobre a interpretação da legislação tributária e aduaneira. A medida estabelece que a solução 

de consulta sobre a interpretação da legislação tributária produzirá efeitos em todo o território 
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nacional, exceto na hipótese de delimitação territorial dos efeitos da solução de consulta. 

Estabelece ainda que a mudança de domicílio tributário do sujeito passivo não modifica os 

efeitos de solução de consulta proferida: (i) por Divisão de Tributação da Superintendência 

Regional da RFB, no caso de consulta formulada pelo sujeito passivo; ou (ii) pela Coordenação-

Geral de Tributação, ainda que o sujeito passivo não seja o consulente. 

 

➢ CAE aprova criação da Frente Parlamentar de Apoio ao Microcrédito. A Comissão de 

Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (29), a 

instituição, no âmbito do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar de Apoio ao 

Microcrédito e às Microfinanças (PRS 23/2022). O texto segue à Comissão Diretora do 

Senado Federal (CDIR). Dentre outros, a Frente deve promover encontros, seminários, 

congressos, reuniões, intercâmbios e outros eventos que visem a disseminar experiências 

e informações referentes à utilização de crédito em empreendimentos de micro e pequeno 

portes e seus impactos socioeconômicos, como a geração de emprego e renda. Com 

informações de: Agência Senado 

 

➢ Comissão rejeita criação linhas de crédito para microempresas com juro zero. Foi 

rejeitado, no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 

Serviços (CDEICS) da Câmara dos Deputados, o PL 2064/2021, conforme o parecer do 

deputado Otto Alencar Filho (PSD/BA). O projeto em questão determina a criação de 

linhas de crédito para microempresas e empresas de pequeno porte com juro zero, 

carência e 120 meses para pagamento por parte das instituições financeiras públicas 

federais. Por tramitar em caráter conclusivo pelas tramitações, a matéria passará também 

pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJC). Caso aprovado, o texto segue ao Senado Federal. Com informações de: Agência Câmara 

 

➢ CFT aprova projeto que prorroga prazo de validade de certidões negativas de débito 

durante a ESPIN. No âmbito da Câmara dos Deputados, a Comissão de Finanças e 

Tributação (CFT) aprovou o PLP 115/2021, que estabelece que, enquanto durar a situação 

de emergência em saúde pública, as certidões negativas de débito terão validade 

estendida de noventa dias contados da data de expiração da validade regular, na forma 

do substitutivo adotado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 

Comércio e Serviços (CDEICS). A matéria segue à Comissão de Constituição e Justiça e 

Cidadania (CCJC).  

 

➢ Rejeitado projeto que permite redução de taxas de juros de financiamentos com 

base na TLP para MPEs durante a ESPIN. Foi rejeitado, pela Comissão de Finanças e 

Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, o PL 3605/2020, que busca “permitir a 

redução de taxas de juros a micro e pequenas empresas em financiamentos com base na 

Taxa de Longo Prazo (TLP) e sua taxa de juros prefixada, especialmente enquanto 

durarem os efeitos sociais e econômicos da emergência de saúde pública decorrente da 

pandemia de Covid-19”, conforme parecer contrário do deputado Alexis Fonteyne 

(NOVO/SP). Em seu voto, Fonteyne votou pela incompatibilidade e inadequação financeira 

e orçamentária da matéria e pela não implicação da matéria em aumento ou diminuição 

da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação 

financeira e orçamentária da emenda adotada pela Comissão de Desenvolvimento 
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Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS). A matéria segue para apreciação 

da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC).  

 

➢ CCULT aprova parecer a projeto que institui a Semana Nacional da Empresa Júnior. 

Foi aprovado, no âmbito da Comissão de Cultura (CCULT) da Câmara dos Deputados, o 

parecer favorável ao PL 4412/2021 (institui a Semana Nacional da Empresa Júnior), 

apresentado pela deputada Professora Dorinha (UNIÃO/TO). A matéria segue à 

Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) e, caso aprovado, passa pela 

apreciação do Plenário. 

 

➢ Frentes parlamentares ligadas ao setor produtivo pedem a Lira aumento do teto do 

MEI e do Simples. Nesta quinta-feira (1º), as Frentes Parlamentares do 

Empreendedorismo; do Comércio, Serviços e Empreendedorismo; das Micro e Pequenas 

Empresas; pelo Brasil Competitivo; de Economia e Cidadania Digital; pelo Livre Mercado; 

de Apoio ao Mercado de Varejo e E-Commerce; e dos Lojistas e Shoppings Centers 

divulgaram manifesto pela aprovação do projeto de lei que atualiza o teto de faturamento 

do microempreendedor individual (MEI) e das micro e pequenas empresas do regime 

tributário do Simples Nacional. Elas pretendem entregar o documento ao presidente da 

Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na próxima semana.  
 

» No documento, os parlamentares defendem que o projeto é importante para o desenvolvimento 

da economia do país e que a tabela de faturamento está desatualizada há anos. Com informações 

de: Valor Econômico 

 

Startups 
 

➢ CFT aprova parecer a projeto sobre preferência de acesso a crédito a itens 

desenvolvidos por startups para o Inovagro. Foi aprovado, no âmbito da Comissão de 

Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, o PL 3078/2021, que determina 

preferência de acesso a crédito ao financiamento de itens desenvolvidos por Startups 

Agro, no âmbito do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção 

Agropecuária (Inovagro), mantido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), na 

forma do parecer favorável do deputado Sergio Souza (MDB/PR). A matéria segue à 

Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC). 

 

Saúde 
 

➢ Retorna à Câmara projeto que regulamenta a telessaúde. Em sessão plenária 

deliberativa, realizada nesta terça (29), o Senado Federal aprovou o PL 1998/2020 

(Telessaúde), conforme o parecer do relator, além do acatamento da Emenda nº 6 a partir 

dos debates promovidos em Plenário. Entre outros, a emenda sugere a introdução de 

dispositivo para estabelecer que “a prescrição eletrônica é do paciente, e só poderá ser 

acessada ou compartilhada com outros estabelecimentos de saúde mediante 

consentimento específico”. A matéria retorna para apreciação pela Câmara dos Deputados 

dos pontos alterados no Senado.  
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Transportes 
 

➢ CTASP realiza II Seminário Trabalhista do Transporte Rodoviário de Cargas. 

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

Deputados realizou, nesta semana, o II Seminário Trabalhista do Transporte Rodoviário de 

Cargas, que contou com 2 painéis que trataram acerca das temáticas “Trabalho 

Intermitente” e “Prestação de Serviços por Aplicativo”.  
 

» No 2º Painel, convergiu a opinião dos debatedores acerca da necessidade de regulamentação 

e fiscalização das plataformas de prestação de serviços para: (i) conferir segurança jurídica a 

empregados e empregadores; (ii) reduzir a desigualdade regulatória entre empresas e 

plataformas; (iii) reduzir o desequilíbrio competitivo; e (iv) evitar a judicialização. Para sanar 

esta assimetria nas relações laborais, a juíza Ana Paula Miskulin, do TRT da 15ª Região 

propôs a instituição de um estatuto mínimo de diretos, que disponha sobre, dentre outros: o 

salário-mínimo; o limite de jornada – também conhecido como direito de desconexão; e o direito 

de sindicalização. Enquanto Paulo Moraes, do MPT, instou o legislador sobre a necessidade de 

segurança jurídica, uma vez que a dependência nacional no modal de transporte rodoviário de 

cargas poderá incorrer em insegurança econômica. Para ele, o setor de transporte rodoviário 

de cargas estará ameaçado no curto prazo, caso o legislador não regulamente rapidamente 

essa questão. 

 

Internacional 
 

➢ CCJC: Aprovado parecer ao Acordo sobre Facilitação do Comércio do Mercosul. A 

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

aprovou o parecer favorável ao PDL 164/2022 (Acordo sobre Facilitação do Comércio do 

Mercosul), do relator, deputado Eduardo Cury (PSDB/SP). O projeto aprova o texto do 

Acordo sobre Facilitação do Comércio do Mercosul, que visa a remover entraves 

desnecessários ao comércio intrazona, tais como: (i) a cobrança de taxas estatísticas ou 

consulares 'ad valorem' aos produtos brasileiros quando ingressam nos demais estados 

partes; (ii) atrasos para a liberação de mercadorias nos postos aduaneiros; e (iii) atrasos 

para a resposta das autoridades alfandegárias a consultas de operadores privados. 
 

» O projeto tramita em regime de urgência e segue aguardando deliberação das Comissões de 

Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN); e de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS). Se aprovada pela Câmara dos Deputados, seguirá 

para análise do Senado Federal. 

 

➢ Apresentado parecer a projeto sobre certificados de assinatura digital no Mercosul. 

No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara dos 

Deputados, o deputado Kim Kataguiri (UNIÃO-SP) apresentou parecer pela 

constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PDL 

929/2021 (Certificados de Assinatura Digital no Mercosul). O projeto aprova o texto do 

Acordo de Reconhecimento Mútuo de Certificados de Assinatura Digital do Mercosul, 

assinado na cidade de Bento Gonçalves, em 5 de dezembro de 2019, que tem como 

objetivo o reconhecimento mútuo de certificados de assinatura digital, emitidos por 
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prestadores de serviços de certificação credenciados em cada estado parte, para efeitos 

de conferir à assinatura digital o mesmo valor jurídico e probatório que às assinaturas 

manuscritas. 
 

» A matéria tramita em regime de urgência e já foi aprovada pelas Comissões de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) e de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

(CREDN) sem alterações ao texto. Após a apreciação na CCJC, será submetida à deliberação 

pelo Plenário da Câmara e, se aprovada, será remetida Senado Federal. 

 

➢ CCJC aprova parecer sobre Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul. Ainda 

no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos 

Deputados, o PDL 928/2021 (Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul) foi 

aprovado em reunião deliberativa realizada nesta semana, conforme o parecer favorável 

do deputado Eduardo Cury (PSDB/SP).  
 

» O projeto tramita em regime de urgência e segue aguardando deliberação das Comissões de 

Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN); e de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS). Se aprovada pela Câmara dos Deputados, seguirá 

para análise do Senado Federal. 

 

➢ Vai a Plenário projeto que aprova acordo entre Brasil e Uruguai para eliminação da 

dupla tributação. O PDL 161/2022 (aprova acordo Brasil Uruguai para Eliminar a Dupla 

Tributação) foi aprovado, nesta semana, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça 

e de Cidadania (CCJC), na forma do parecer apresentado pelo deputado Eduardo Cury 

(PSDB/SP) pela constitucionalidade e boa técnica legislativa. A matéria segue ao Plenário 

da Câmara dos Deputados e, caso aprovada, seguirá para o Senado Federal. O tratado 

se aplica a tributos sobre a renda e sobre o capital exigidos por um dos Estados, qualquer 

que seja usado o sistema para sua exação. Com isso, os tributos atuais aos quais se 

aplicará a convenção são: (I) Brasil: (i) imposto federal sobre a renda; e (ii) a contribuição 

social sobre o lucro líquido; (II) Uruguai: (i) o imposto sobre a renda das atividades 

econômicas; (ii) o imposto sobre a renda das pessoas físicas; (iii) o imposto sobre a renda 

dos não-residentes; (iv) o imposto de assistência à seguridade social; e (v) o imposto sobre 

o patrimônio. 

 

Administração Pública 
 

➢ Aguarda designação de relator o projeto que confedere competência à ANATEL para 

regulação de plataformas digitais. Nesta semana, foi despachado para análise das 

Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados o PL 2768/2022 (Regulação de 

plataformas digitais pela ANATEL). A matéria passará por análise de mérito pelas 

Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS); de 

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI); e de Finanças e Tributação 

(CFT). Além disso, passará pela análise de constitucionalidade, juridicidade e técnica 

legislativa por parte da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Neste 

momento, a matéria está na CDEICS, aguardando indicação de relator por parte de seu 

presidente, deputado Sidney Leite (PSD/AM). 
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➢ Instrução Normativa disciplina a adoção do Sistema TR digital para aquisição de 

bens e contratação de serviços no âmbito da administração pública. A Secretaria de 

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

Ministério da Economia (SEGES/SEDGG/ME) publicou, nesta semana, a Instrução 

Normativa nº 81/2022 para dispor sobre a elaboração do Termo de Referência (TR), por 

meio do Sistema TR digital, para a aquisição de bens e a contratação de serviços, no 

âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Fica estabelecido 

que sua elaboração deverá ser realizada através do Sistema TR Digital, observados os 

procedimentos previstos no manual técnico operacional, a ser disponibilizado 

oportunamente aqui, para acesso ao sistema e operacionalização. A IN dispõe, ainda, 

sobre as informações que deverão constar no termo de referência. Até a completa 

disponibilização do Sistema, a elaboração do TR por parte dos pelos órgãos e entidades 

poderá ocorrer em ferramenta informatizada própria, atendidas as regras e os 

procedimentos estabelecidos. A medida entra em vigor em 1º de dezembro de 2022. 

 

➢ Secretaria de Governo Digital lança Guia do Gestor de TI do SISP. A Secretaria de 

Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME) disponibilizou, esta semana, a 

página “Guia do Gestor do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação (Sisp)”, que consolida informações e normativos que orientam a atuação dos 

profissionais de TIC no governo federal – organizada em 9 áreas temáticas (i) Sistema de 

Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP; (ii) Plano Diretor de TIC 

– PDTIC; (iii) Contratação de bens e serviços de TIC; (iv) Talentos do SISO; (v) Plano de 

Transformação Digital; (vi) Capacitação; (vii) Privacidade e Segurança; (viii) Plano de 

Dados Abertos; e (ix) Central de Qualidade – com a finalidade de facilitar e simplificar a 

rotina de trabalho por meio de conteúdos específicos e legislação atualizada sobre a área. 
Com informações de: ASCOM ME 

 

Orçamento 
 

➢ CG-FUST aprova repasse de recursos reembolsáveis do FUST ao BNDES. Foi 

publicado, nesta semana pelo Conselho Gestor do Fundo de Universalização dos Serviços 

de Telecomunicações (CG-FUST), vinculado ao Ministério das Comunicações (MCom), o 

Acordão nº 8/2022, por meio do qual o colegiado aprova por unanimidade, nos termos do 

Voto nº 10/2022/SEI-MCOM), aprovar o repasse da totalidade dos recursos orçamentários 

disponíveis na modalidade não reembolsável do ano de 2022 para o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), único agente financeiro que apresentou 

Plano de Aplicação de Recursos.  
 

» A proposta do BNDES prevê três diferentes canais de utilização dos recursos: (i) financiamento 

direto: Crédito direto do BNDES aos PPPs/Operadoras, com contrapartidas fixadas para 

cobertura de pontos de interesse (escolas, áreas rurais, postos de saúde etc); (ii) financiamento 

indireto (via Finame): Utilização de mais de 60 agentes financeiros e do Fundo Garantidor (FGI 

ou “FGFust”), voltado para equipamentos, fibras e materiais ou giro; e (iii) Fundos de 

investimento em direitos creditórios (FIDC): Fundos de Crédito para alavancar o financiamento 

de aquisição de fibra/equipamentos com fabricantes, distribuidores e outros interessados, com 

contrapartidas.  
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➢ CMO aprova relatório preliminar à LOA 2023. Nesta quarta-feira (30), a Comissão Mista 

de Orçamento (CMO) aprovou o relatório preliminar apresentado pelo senador Marcelo 

Castro (MDB/PI) ao PLN 32/2022 (Lei Orçamentária Anual de 2023). O relator rejeitou as 

10 emendas apresentadas ao relatório preliminar, com a justificativa que as sugestões de 

remanejamento poderão ser propostas por meio dos relatórios setoriais. O texto traz 

projeções de receita e despesa de ordem de R$ 5,1 trilhões, sendo que: (i) R$ 5 trilhões 

ao orçamento fiscal e da seguridade social. Destes, R$ 2 trilhões são correspondentes ao 

refinanciamento da dívida pública; e (ii) R$ 143,5 bilhões destinados ao orçamento de 

investimentos das estatais. O texto estabelece, ainda, reserva de R$ 1,5 bilhão para 

emendas parlamentares de execução não obrigatória. Serão distribuídos R$ 825 milhões 

aos 16 relatores setoriais do Orçamento. Outros 25% ficarão com as emendas de 

bancadas estaduais e 20% com as emendas do relator-geral. Na próxima fase, serão 

apreciados os relatórios setoriais, e posteriormente a votação do relatório final, com 

previsão para o dia 12 de dezembro, entretanto, a votação da PEC da Transição deve 

atrasar o cronograma. 

 

➢ CCT: Aprovado parecer pelo arquivamento de projeto que trata do funcionamento 

do FNDCT. Foi aprovado, no âmbito da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 

Comunicação e Informática (CCT) do Senado Federal, o parecer pelo arquivamento do PL 

5078/2019 (funcionamento do FNDCT) apresentado pelo senador Jean Paul Prates 

(PT/RN). O projeto em questão estabelece que os recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) não serão objeto de limitação de 

empenho e veda a imposição de limites a execução de recursos destinados ao fundo e a 

utilização deles para reserva de contingência. Prates alega que a matéria foi prejudicada 

com a aprovação da Lei Complementar nº 177/2021, de mesma matéria. A proposição 

agora segue para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), a última prevista no 

Senado para essa proposição. 

 

➢ CFT aprova projeto que prorroga prazo para Municípios entregarem documentação 

para recebimento de recursos de aplicação livre. Foi aprovado, na Comissão de 

Finanças e Tramitação (CFT) da Câmara dos Deputados, o parecer favorável ao PLP 

60/2022 e contrário ao apensado, apresentado pelo deputado Luiz Lima (PL/RJ). O 

projeto em questão reabre prazo para que 144 municípios, que perderam o intervalor 

original, apresentem a documentação necessária para receber os recursos que são de 

aplicação livre. A matéria segue à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) 

e, caso aprovada, será deliberada pelo Plenário. 

 

➢ SETO abre crédito suplementar ao MCTI. A Secretaria Especial do Tesouro Nacional do 

Ministério da Economia (SETO/ME) publicou, nesta semana, a Portaria nº 10.221/2022 

para abrir crédito suplementar, dentre outros, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações (MCTI), no valor de R$ 500 mil, para Apoio a Projetos de Tecnologias Aplicadas, 

Tecnologias Sociais e Extensão Tecnológica Articulados às Políticas Públicas de Inovação 

e Desenvolvimento Sustentável do Brasil, no âmbito nacional 

 

Política 
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➢ PL do Lobby: Vai ao Senado substitutivo de projeto sobre atuação dos grupos de 

pressão ou de interesse no âmbito da Administração Pública Federal. O Plenário da 

Câmara dos Deputados aprovou, na forma do substitutivo ao PL 1202/2007 

(regulamentação da atividade de lobby), apresentado pelo deputado Lafayette de 

Andrada (REP/MG). Pauta defendida pelo atual Governo, a medida segue para 

deliberação no Senado Federal. Dentre outros, o texto aprovado classifica como lobby a 

representação de interesse a ser exercida por pessoa natural ou pessoa jurídica por meio 

de interação presencial ou telepresencial com agente público – tanto aquele que exerce 

mandato quanto aquele que exerce cargo, função ou empregos públicos, seja por 

nomeação, contratação ou qualquer meio, mesmo transitório ou sem remuneração –, 

dentro ou fora do local de trabalho, com ou sem agendamento prévio (no último caso, 

quando se tratarem de questões que afetam a segurança nacional). O projeto prevê, ainda, 

quarentena de um ano para que essa prática possa ser feita depois da saída do agente 

público do cargo. Com informações de: Agência Câmara e Metrópoles  

 

➢ Equipe de Transição de Governo: Portaria dispõe sobre composição e 

funcionamento do Conselho de Participação Social. Foi publicado, em edição extra do 

Diário Oficial da União – DOU desta quinta-feira (1º), a Portaria nº 6/2022, que dispõe 

sobre a composição e funcionamento do Conselho de Participação Social, órgão 

consultivo de assessoramento direito e imediato do Presidente Eleito e parte do Equipe de 

Transição de Governo 2022-2023, que tem por objetivos: (i) promover o diálogo e a 

interlocução com as organizações da sociedade civil e com a representação de 

movimentos sindicais e populares no período de transição; (ii) promover o diálogo com os 

Grupos Técnicos no que tange à participação social; e (iii) encaminhar subsídios para 

elaboração de relatório final de transição no que diz respeito à relação institucional do 

governo com a sociedade civil e à promoção da participação social. Esta Portaria vigorará 

da data de sua publicação até 10 de janeiro de 2023. 
 

» Complementarmente, a Portaria nº 63/2022 divulgou a relação nominal dos seguintes membros 

para compor o Conselho: (i) para a Coordenação Executiva: Edson Carneiro da Silva, Josué 

Augusto do Amaral Rocha, Julia Barbosa de Aguiar Garcia, Kelli Cristine de Oliveira Mafort, 

Raimundo Vieira Bonfim, Ronald Ferreira dos Santos, Simone Ferreira Nascimento, e Ticiana 

Studart Albuquerque; (ii) para a Assessoria Técnica: Tânia Oliveira; e (iii) para a Assessoria 

Jurídica e Administrativa: Ana Melo Moraes; Carla de Paiva Bezerra - com efeitos de requisição, 

Diego Carmona Scardone; Marcelo Fragozo dos Santos, Nara Magalhães Maubrigades e 

Renato Simões. 

 

Consultas & Audiências Públicas 
 

➢ Polícia Federal convoca interessados a participar da licitação para contratação de 

serviço da Fábrica de Software a audiência pública para sanar dúvidas. Foi publicado, 

no Diário Oficial da União – DOU desta sexta-feira (2), aviso de audiência pública para 

dirimir dúvidas, colher e prestar informações, bem como compilar opiniões visando a 

realização da licitação para contratação de serviço de desenvolvimento, manutenção e 

sustentação de software, denominado, Fábrica de Software da Polícia Federal. A audiência 
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será realizada no dia 15 de dezembro, às 10h, na modalidade presencial. Mais 

informações poderão ser obtidas pelo telefone: (61) 2024-9101. Acesse aqui a minuta do 

Termo de Referência. 

 

Nomeações 
 

➢ Presidente nomeia novo conselheiro da ANATEL. Foi publicada, nesta semana, a 

nomeação de Alexandre Reis Siqueira Freire, para o cargo de membro do Conselho Diretor 

da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com mandato até 4 de novembro de 

2027, na vaga decorrente do término do mandato de Emmanoel Campelo de Souza 

Pereira. 

 

➢ GGI designa membros ao Comitê Gestor da Segurança da Informação. O Gabinete 

de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) divulgou, nesta semana, 

a relação nominal dos membros (titulares e suplentes) a compor o Comitê Gestor da 

Segurança da Informação. Estão representados, dentre outros, o próprio GSI/PR; a Casa 

Civil (CC/PR); a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); bem como os 

Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), das Comunicações (MCom), da 

Economia (ME), da Educação (MEC) e das Relações Exteriores (MRE). 

 

➢ Casa Civil designa diretor de Soluções Digitais. Para a função de diretor de Soluções 

Digitais da Secretaria Executiva, vinculada à Secretaria de Governo da Presidência da 

República (SEGOV/PR), foi publicada nesta semana a designação de Daniel Lins 

Rodriguez. 

 

➢ Gabinete de Transição Governamental: Designados novos integrantes. Esta semana 

foram publicadas novas designações aos grupos técnicos no âmbito do Gabinete de 

Transição Governamental. A saber: 
 

» A composição dos Grupos Técnicos de Ciência, Tecnologia e Inovação; de Comunicações; de 

Educação; de Indústria, Comércio e Serviços; de Infraestrutura do Meio Ambiente; de Mulheres; 

de Planejamento, Orçamento e Gestão; de Relações Exteriores; de Saúde; de Trabalho; de 

Transparência, Integridade e Controle, dentre outros, foram definidos pela Portaria nº 66/2022. 
 

» Foram designados, ainda, como integrantes da Coordenação do Grupo Técnico de Inteligência 

Estratégica, por meio da Portaria nº 65/2022: Andrei Augusto Passos Rodrigues, Vladimir de 

Paula Brito e três oficiais de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).  
 

» A Portaria nº 56/2022 designa outros membros do Grupo Técnico de Meio Ambiente (i) Edel 

Nazaré Santiago de Moraes; (ii) João Paulo Capobianco; (iii) Suely Araújo; (iv) Tasso Azevedo; 

e (v) Vanessa Negrini. 
 

» Ainda, pela Portaria nº 56/2022, fica designada Antônia Eliana Pinto, como nova integrante do 

Grupo Técnico de Transparência, Integridade e Controle. 
  

» Já a Portaria nº 59/2022 designa novos parlamentares e candidatos eleitos para o Congresso 

Nacional, para integrarem os Grupos Técnicos do Gabinete de Transição Governamental, nas 

seguintes áreas: (i) Joseildo Ramos para o Grupo Técnico de Cidades; (ii) Denis Bezerra e 

Rafael Motta para o Grupo Técnico de Desenvolvimento Regional; (iii) Tabata Amaral para o 

Grupo Técnico de Educação; (iv) Fábio Trad para o Grupo Técnico de Justiça e Segurança 
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Pública; (v) Marcos Tavares para o Grupo Técnico de Meio Ambiente; e (vi) Ismael Alexandrino 

para o Grupo Técnico de Saúde. 
 

» Com a Portaria nº 61/2022 foram designados os seguintes membros para compor a Assessoria 

Especial de Grupos Técnicos: Aline Damasceno Ferreira Schleicher; Marcilandia de Fátima 

Araújo; Maria Paula Amorim de Barros Lima; e Patricia Lima Sousa. 
 

» Ademais, a Portaria nº 64/2022 designa, dentre outros, para o Grupo Técnico de Planejamento, 

Orçamento e Gestão: Israel Matos Batista. 

 

➢ MCom designa novo coordenado de Infraestrutura de Rede. O Ministério das 

Comunicações (MCom) publicou, nesta semana, a designação de Jansle Adalberto 

Santana de Sousa, para exercer a função de coordenador de Infraestrutura de Rede da 

Coordenação-Geral de Projetos de Infraestrutura, vinculado ao Departamento de Projetos 

de Infraestrutura, da Secretaria de Telecomunicações. 

 

➢ ME designa coordenador de Monitoramento e Conformidade. Para o cargo de 

coordenador de Monitoramento e Conformidade da Coordenação Geral de Informações 

Gerenciais, vinculada ao Departamento de Soluções Digitais e Informações Gerenciais, da 

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGG/ME) foi 

designado Samuel Farias Milanez. 

 

➢ MCTI designa nova coordenadora de Fomento a Programas Internacionais do CNPq. 

Foi publicada a designação de Maria Lucilene Araujo Barros Velo para exercer o encargo 

de coordenadora de Fomento a Programas Internacionais da Coordenação-Geral de 

Cooperação Internacional e CT&l, vinculada à Diretoria de Cooperação Institucional, 

Internacional e Inovação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 

 

➢ MCTI promove modificações em seu quadro administrativo. O Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações (MCTI) promoveu, nesta semana, uma série de alterações em seu 

quadro administrativo. A saber:  
 

» Fica nomeado Absai de Souza Camargo, para exercer o cargo em comissão de coordenador-

geral de Governança de Tecnologia da Informação, vinculada ao Departamento de Tecnologia 

da Informação, da Secretaria Executiva (CGGO/DTI/SEXEC/MCTI). 
 

» Foi dispensado, ainda, Lucas Giovani Gomes Alvim, da função comissionada de coordenador 

de Segurança de Redes da Coordenação-Geral de Infraestrutura e Segurança de Tecnologia 

da Informação, vinculada ao Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria 

Executiva (CGTI/DTI/SEXEC/MCTI). Em seu lugar, foi designado Eduardo Viola. 
 

» Publicada, também, a exoneração de Paula Salomão Martins do cargo em comissão de 

coordenadora de Ambientes Inovadores e Empreendedorismo da Coordenação-Geral de 

Ambientes Inovadores e Startups, vinculada ao Departamento de Empreendedorismo Inovador 

da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação (CGAIS/DEEMI/SEMPI/MCTI).  
 

» Ademais, fica exonerado, a contar de 17 de novembro, George Hideyuki Kuroki Junior, do cargo 

de coordenador-geral de Sistemas, vinculada ao Departamento de Tecnologia da Informação, 

da Secretaria Executiva (CGSI/DTI/SEXEC/MCTI). 
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➢ Exonerado coordenador de Atendimento de Tecnologia da Presidência da 

República. Foi exonerado Gleisson Rodrigues Tiba, do cargo de coordenador de 

Atendimento de Tecnologia da Informação da Diretoria de Tecnologia, vinculada à 

Secretaria Especial de Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República 

(SG/PR). 

 

➢ ME designa novo presidente da 3ª Câmara da 2ª Seção de Julgamento do CARF. 

Nesta semana, foi designado Mario Pereira De Pinho Filho, para exercer o encargo de 

presidente da 3ª Câmara da 2ª Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (CARF), vinculado ao Ministério da Economia (ME). 

 

➢ CGU dispensa diretor de Promoção da Integridade. No âmbito da Controladoria-Geral 

da União (CGU), foi publicada a dispensa de Pedro Ruske Freitas do cargo de diretor de 

Promoção da Integridade da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção. 

 

Agendas de Destaque  
 

➢ O ministro Paulo Alvim (MCTI) participou, nesta terça (29), da cerimônia de abertura da 

19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que tem como tema o “Bicentenário 

da Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil”. O evento contou 

com a participação, ainda, do ex-ministro e senador eleito, Marcos Pontes; do secretário 

de Articulação e Promoção da Ciência Substituto do MCTI, Carlos Antunes; do secretário 

de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Economia (MEC), Tomás Dias 

Sant´Ana; e do diretor de Promoção e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação do MCTI, 

Daniel Lavouras.  
 

» Já na quarta-feira (30), Alvim participou da cerimônia de abertura da Conferência ANPEI de 

Inovação 2022, em Campinas (SP), cujo tema foram os 20 anos de Conferência ANPEI, 

especialmente aquilo que for relativo à inovação e sustentabilidade. Participaram também do 

painel o secretário de Inovação e Micro e Pequenas Empresas do Ministério da Economia, 

Bruno Portela; o diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE Nacional), Carlos Melles; a diretora-executiva da ANPEI, Marcela Flores; 

o presidente do Conselho de Administração da ANPEI e líder Global de Gestão do 

Conhecimento na Braskem, Rafael Navarro; e o presidente do Conselho Consultivo da ANPEI 

e presidente do Conselho de Administração da Ultrapar Participações, Pedro Wongtschowski. 

 

➢ Ainda, o ministro Victor Godoy (MEC), participou, na quarta-feira (30), da sessão de 

abertura do IV Encontro Internacional da Associação de Educação a Distância dos Países 

de Língua Portuguesa, de maneira telepresencial. Realizado pela primeira vez no Brasil, o 

tema deste ano foi “Desafios da educação digital no período pós-pandemia”. No mesmo 

dia, participou também da abertura da 2ª edição da Semana Nacional da Educação 

Profissional e Tecnológica com o tema Inovação e Tecnologia. O evento faz parte da 19ª 

Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNCT). No evento, o Ministro destacou a 

atuação do MEC na ampliação do ensino técnico profissional levando em consideração, 

principalmente, a implementação do novo ensino médio. 
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