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Regulamentação da telessaúde volta à Câmara 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 19h57min 

 

O Plenário do Senado aprovou na terça-feira (29) o projeto de lei que regulamenta a 

prestação virtual de serviços de saúde (PL 1.998/2020). Com ele, o médico terá independência 

para decidir sobre a utilização do recurso, mas precisará do consentimento do paciente e 

deverá garantir o atendimento presencial em caso de recusa. O texto aprovado é um 

substitutivo com alterações feitas pelo Senado. Agora ele volta para a Câmara dos Deputados, 

que precisa confirmar essas mudanças. A prática da telessaúde foi permitida em caráter 

emergencial durante a pandemia de covid-19 (Lei 13.989, de 2020), mas ainda precisava de 

uma regulamentação permanente. O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), explicou a 

situação. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alexandre Freire é nomeado conselheiro da Anatel 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 10h16min 

 

Por meio de decreto da Presidência da República publicado no Diário Oficial da União 

(DOU) na quarta-feira, 30 de novembro, Alexandre Reis Siqueira Freire foi nomeado 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. A 

solenidade de posse ocorrerá no dia 7 de dezembro, às 10h30, no Auditório do Espaço Cultural 

Renato Guerreiro (SAUS Qd.6 Bloco C – Brasília/DF). O novo conselheiro foi sabatinado pela 

Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado em 23 de novembro e seu nome foi 

aprovado pelo Plenário do Senado no mesmo dia. Fonte: ASCOM ANP 
Leia mais 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153033
http://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2020-04-15;13989
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/29/regulamentacao-da-telessaude-volta-a-camara
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/29/regulamentacao-da-telessaude-volta-a-camara
https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/alexandre-freire-e-nomeado-conselheiro-da-anatel
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Operadoras lançam Conecte 5G para atualização de leis das antenas em cidades 

Mercado | 29/11/2022 – 17h17min 

 

Entidade que representa as principais operadoras móveis de telecom, a Conexis lançou 

um hub de informações para a atualização de leis municipais de antenas ao arcabouço federal 

– ou um passo considerado essencial para a implementação do 5G no Brasil. O portal, 

batizado de Conecte 5G, foi apresentado na terça-feira, 29, durante webinar promovido pela 

entidade setorial. Participaram do encontro representantes da Frente Nacional de Prefeitos 

(FNP), da entidade Siga Antenado (responsável pela limpeza do 3,5 GHz) e do Conselho 

Diretor da Anatel (representado pelo conselheiro da agência, Vicente Aquino). "Apesar de 

avanços recentes nas capitais, apenas 2% dos municípios do Brasil possuem uma legislação 

moderna [para antenas], que permita às operadoras colocar infraestrutura de maneira 

adequada", recordou o presidente executivo da Conexis, Marcos Ferrari. Fonte: TeleTime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CMO aprova relatório preliminar do Orçamento 2023 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 12h37min 

 

Com críticas ao teto de gastos e ao limitado espaço para investimentos no país, a 

Comissão de Orçamento (CMO) aprovou na quarta-feira (30) o relatório preliminar do senador 

Marcelo Castro (MDB-PI) ao Orçamento de 2023 (PLN 32/2022). O texto traz projeções de 

receita e despesa da ordem de R$ 5,2 trilhões. Desse total, R$ 2 trilhões referem-se ao 

refinanciamento da dívida pública. Já para investimentos, estão reservados apenas R$ 22 

bilhões, valor similar ao gasto hoje pelo estado de São Paulo. Na próxima fase, serão 

apreciados os relatórios setoriais, e depois vem a votação do relatório final, prevista para o dia 

12. No entanto, a necessidade de votar antes a mudança nas regras do teto de gastos para 

manter o valor do Bolsa Família em R$ 600 no ano que vem deve atrasar o cronograma. A falta 

de recursos para investimentos e os cortes nas universidades e na saúde foram alvo de críticas 

de parlamentares. A deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) lamentou que o Orçamento 

para o próximo ano mantenha o “paraíso dos parasitas do sistema financeiro”, mas engesse os 

investimentos do país. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRANSIÇÃO DE GOVERNO 

 

Haddad volta a SP e frustra expectativa de anúncio de ministro da Fazenda nesta 

semana 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 15h35min 

 

O ex-prefeito Fernando Haddad voltará a São Paulo na noite da quarta-feira (30). Ele 

chegou a Brasília no último domingo junto com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e 

havia expectativa entre lideranças petistas de que fosse anunciado ministro da Fazenda nesta 

semana. Com a viagem, essa possibilidade está descartada, segundo aliados. A mulher de 

Haddad, Ana Estela, tomará posse como professora titular do Departamento de Odontologia da 

USP na manhã de quinta-feira, em São Paulo. Haddad passou a ser considerado o nome mais 

provável para assumir a Fazenda depois de ser indicado por Lula para representá-lo em 

almoço da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) realizado na sexta-feira (25). A sua fala 

durante o encontro se tornou alvo de queixas do mercado por não ter detalhado os caminhos 

que o novo governo seguirá para solucionar o problema fiscal do país. O ex-prefeito anunciou, 

por outro lado, que a gestão de Lula vai priorizar a aprovação da reforma tributária. Fonte: O Globo 

https://teletime.com.br/29/11/2022/operadoras-lancam-conecte-5g-para-atualizacao-de-leis-das-antenas-em-cidades/
https://teletime.com.br/29/11/2022/operadoras-lancam-conecte-5g-para-atualizacao-de-leis-das-antenas-em-cidades/
https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/154644
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/30/cmo-aprova-relatorio-preliminar-do-orcamento-2023
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/30/cmo-aprova-relatorio-preliminar-do-orcamento-2023
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Tramitação da PEC da Transição deve diminuir ruídos no mercado, diz Nelson Barbosa 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 15h08min 

 

O ex-ministro Nelson Barbosa disse na quarta-feira (30) que a tramitação da Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC) da Transição deve diminuir ruídos no mercado sobre o rombo 

fiscal em 2023 e sobre o nome do futuro ministro da Economia. Para ele, a liberação de R$ 70 

bilhões acima do teto de gastos é “pouco” Em entrevista a jornalistas no Centro Cultural Banco 

do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição, Barbosa elogiou Fernando Haddad, 

nome mais cotado para assumir a pasta no novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O 

Fernando Haddad é um dos melhores quadros políticos do Brasil. E nós estamos fazendo uma 

proposta de ministério, para que o ministro escolhido possa trabalhar”, afirmou. “O mercado 

flutua, vai e volta. À medida que os discursos e as propostas começarem a ser definidos mais 

objetivamente, o que depende da discussão do Congresso — a questão começa na política —, 

eu acho que a tramitação da PEC vai diminuir a maior parte desses ruídos sobre valores e 

sobre nomes”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Transição estuda dividir Economia em três ministérios, afirma Nelson Barbosa 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 14h57min 

 

A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda dividir em três o 

Ministério da Economia. Além da manutenção da Pasta, que até 2018 se chamava Ministério 

da Fazenda, seriam recriados os Ministérios do Planejamento e da Indústria e Comércio. 

Integrante do Grupo Técnico de Economia do futuro governo, o ex-ministro Nelson Barbosa 

afirmou na quarta-feira (30) que o fatiamento foi um pedido do comando da transição, 

coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. “O GT de Economia está trabalhando 

apenas com o Ministério da Economia. Mas houve um pedido da coordenação geral para que 

se estudasse a divisão do Ministério da Economia em três. Seriam Ministério do Planejamento, 

Ministério da Economia e Ministério da Indústria e Comércio”, disse Barbosa. “Esses três 

grupos estão fazendo suas propostas que serão enviadas à coordenação da transição. Mas é 

uma proposta preliminar, que ainda vai ser discutida e reformulada”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Transição vê apagão na indústria e quer profissões hightech reconhecidas pelo MEC 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 14h55min 

 

A equipe de transição da Indústria apresentou para o grupo de Educação uma bomba 

que explodirá nos próximos cinco anos: falta de mão de obra qualificada para tarefas de alta 

complexidade. Coordenados pelo ex-ministro Mauro Borges, os integrantes do grupo 

responsável pelo Desenvolvimento, Indústria e Comércio querem um plano de governo para 

que as novas profissões sejam contempladas na grade curricular do Ministério, forma de 

permitir que a indústria do futuro —chamada de 4.0— tenha mão de obra qualificada. O 

próximo passo será discutir o tema com o núcleo da Educação. O diagnóstico foi apresentado 

em uma das conversas. Em cinco anos, haverá quase 800 mil vagas para profissionais de 

tecnologia e nenhuma escola técnica ou universidade possui cursos de formação nessas áreas 

atualmente. Outro problema é que os poucos profissionais gabaritados no país vêm se 

tornando alvo de contratações de gigantes globais. Somente na indústria da defesa, foram 200 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/11/haddad-volta-a-sp-e-frustra-expectativa-de-anuncio-de-ministro-da-fazenda-nesta-semana.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/11/haddad-volta-a-sp-e-frustra-expectativa-de-anuncio-de-ministro-da-fazenda-nesta-semana.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/30/tramitacao-da-pec-da-transicao-deve-diminuir-ruidos-no-mercado-diz-nelson-barbosa.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/30/tramitacao-da-pec-da-transicao-deve-diminuir-ruidos-no-mercado-diz-nelson-barbosa.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/30/barbosa-governo-de-transio-estuda-diviso-da-economia-em-trs-ministrios-com-recriao-de-planejamento-e-indstria-e-comrcio.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/30/barbosa-governo-de-transio-estuda-diviso-da-economia-em-trs-ministrios-com-recriao-de-planejamento-e-indstria-e-comrcio.ghtml


 
 
 
engenheiros aeronáuticos contratados por gigantes globais nos últimos dois anos —num 

universo de pouco mais de 1.600. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PEC da Transição ganha força como saída para destravar emendas de relator em 2022 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 12h31min 

 

Em busca de recursos no Orçamento de 2022, líderes do Congresso voltaram a 

apostar na PEC (proposta de emenda à Constituição) da Transição e no diálogo com aliados 

do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para liberar as chamadas emendas de 

relator. A estratégia é incluir na PEC um dispositivo que autorize despesas acima do teto de 

gastos já em 2022 para reverter o bloqueio de R$ 15,4 bilhões que está em vigor atualmente. 

Além de deixar áreas como saúde e educação sem caixa para fechar o ano, a contenção de 

despesas travou R$ 7,8 bilhões em emendas de relator, verbas usadas para irrigar obras e 

projetos de interesse de deputados e senadores. O instrumento é usado como moeda de troca 

nas negociações políticas entre Planalto e Congresso. A manobra via PEC é vista como 

juridicamente mais segura e voltou a ganhar força na terça-feira (29). Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Dino deve assumir Ministério da Justiça e é cotado para vaga de Rosa Weber no STF 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 11h17min 

 

O senador eleito Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e ex-juiz federal, deve 

assumir o Ministério da Segurança Pública em janeiro, de acordo com fontes ouvidas pelo R7 e 

pela Record TV. Além disso, ele teria vencido uma disputa interna e convencido o presidente 

eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a manter a união entre a pasta da Justiça e a Segurança 

Pública. No entanto, Flávio Dino pode não ficar muito tempo no cargo. Ele é cotado para a 

vaga da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), que deixa a corte em 

outubro de 2023 ao completar 75 anos e se aposentar por idade. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bancada do PP no Senado decide apoiar PEC da Transição, mas apenas para 2023 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 11h17min 

 

A bancada do PP do Senado, em acordo com a presidência da sigla decidiu, por 

unanimidade, que apoiará a aprovação de uma versão bastante restrita da PEC da transição. 

De acordo com mensagem distribuída pela assessoria da legenda, o PP é favorável a que a 

PEC proporcione uma folga no teto de gastos apenas para a manutenção do Auxílio Brasil em 

R$ 600 - como já há R$ 105 bilhões previstos no Orçamento para o pagamento de R$ 400 

mensais, a proposta excepcionalizaria o montante necessário para acrescer R$ 200, o que é 

estimado em R$ 52 bilhões. O PP também pontua que vai se colocar favorável “pela discussão 

acerca de R$ 150 por criança, destinados às mães com filhos até 6 anos de idade”, pela 

aprovação do aumento real do salário mínimo e, por fim, pela vigência de um ano dos efeitos 

da PEC - a proposta pede a retirada do benefício social do teto por quatro anos, até o fim de 

2026. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Equipe de Lula quer adiar votação da PEC do Quinquênio 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 10h05min 

 

A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) articula junto 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/11/transicao-ve-apagao-na-industria-e-quer-profissoes-hightech-reconhecidas-pelo-mec.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/11/transicao-ve-apagao-na-industria-e-quer-profissoes-hightech-reconhecidas-pelo-mec.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/11/pec-da-transicao-ganha-forca-como-saida-para-destravar-emendas-de-relator-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/11/pec-da-transicao-ganha-forca-como-saida-para-destravar-emendas-de-relator-em-2022.shtml
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/dino-deve-assumir-minist%C3%A9rio-da-justi%C3%A7a-e-%C3%A9-cotado-para-vaga-de-rosa-weber-no-stf-1.930652
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/dino-deve-assumir-minist%C3%A9rio-da-justi%C3%A7a-e-%C3%A9-cotado-para-vaga-de-rosa-weber-no-stf-1.930652
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/30/bancada-do-pp-no-senado-decide-apoiar-pec-da-transio-mas-apenas-para-2023.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/30/bancada-do-pp-no-senado-decide-apoiar-pec-da-transio-mas-apenas-para-2023.ghtml


 
 
 
ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o adiamento da votação da proposta 

que prevê a concessão de penduricalhos nos vencimentos de juízes e integrantes do Ministério 

Público. A PEC (proposta de emenda à Constituição) 63, apelidada de PEC do Quinquênio, 

está prevista para ser votada pelo Senado na quarta-feira (30). Ela conta com o apoio de 

Pacheco, que vem resistindo à ofensiva dos membros do gabinete de transição, argumentando 

que a votação foi acordada pelos líderes de bancada da Casa –incluindo os do PT. À Folha, a 

presidência do Senado indicou que a medida não deve ser retirada de pauta por antecipação e 

que vai aguardar a posição da maioria dos senadores no momento da sessão. "Não haverá 

atropelo e vamos aguardar todos os requerimentos regimentais", disse, em nota. Fonte: Folha de S. 

Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula avalia mais nomes além de Haddad para chefiar Economia 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 05h 

 

A despeito dos sinais do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que indicam 

Fernando Haddad como homem forte para comandar a equipe econômica no futuro governo, 

petistas ainda trabalham nos bastidores com outros arranjos para o trio de ministérios da área 

que será formado a partir de 2023. A escolha de Lula por Haddad para almoço com banqueiros 

e para integrar a equipe de economia da transição faz agentes do mercado financeiro darem 

como certo o anúncio do nome do ex-prefeito de São Paulo para a Fazenda. No entanto, 

aliados próximos ao presidente eleito indicam que há chance de Haddad assumir, na verdade, 

a pasta do Planejamento. A transição deve apresentar na quarta-feira, 29, relatório que 

confirma a intenção de dividir, novamente, o Ministério da Economia unificado durante o 

governo Jair Bolsonaro (PL). Serão recriados os ministérios da Fazenda, do Planejamento e da 

Indústria e Comércio. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

‘PEC da Transição’ deve ser enxugada na Comissão de Constituição e Justiça do 

Senado 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 04h30min 

 

O texto da “PEC da Transição”, proposta de Emenda à Constituição que abre espaço 

no Orçamento de 2023 para uma série de gastos, deve ser desidratada na Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O projeto permite o pagamento do Bolsa Família de 

R$ 600, entre outras despesas, e é prioridade do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT), que passou a comandar pessoalmente as negociações. Hoje, a PEC tem um impacto de 

R$ 198 bilhões durante quatro anos. Presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre (UB-AP), 

deve avocar para si a relatoria da PEC. Ele pretende passar os próximos dias negociando o 

texto. A expectativa é que a PEC seja votada na comissão e no plenário na próxima semana, 

no máximo na quarta-feira. Depois, o texto irá para a Câmara. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Lula tem 1/3 dos ministros definidos, mas segura nomes 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 00h35min 

 

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já tem cerca de 8 a 10 ministros 

definidos para o seu 3º mandato. Muitos já foram pré-convidados e instruídos a não falar nada 

à imprensa a respeito das sondagens. Lula tem planos de anunciar os nomes em bloco, de 

uma só vez. A avaliação é de que a estratégia pode diminuir a pressão em cima de algum 

ministro em particular. No entanto, ainda não há data para essa 1ª leva sair. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Redução nas bancadas facilita negociação de Lula com Congresso 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 00h05min 

 

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, desembarcou nesta semana em Brasília 

com o objetivo de organizar uma base confiável no Congresso Nacional. O primeiro teste será 

a votação da PEC da Transição. Para o governo manter o valor do Bolsa Família redivivo em 

R$ 600 e dispor de recursos para recompor os gastos sociais, ela precisaria passar por duas 

votações no Senado e na Câmara nas próximas três semanas. É esperado que o Legislativo 

reduza o pedido inicial do Executivo para gastar R$ 198 bilhões acima do teto em 2023 e R$ 

175 bilhões nos três anos seguintes. Uma novidade nesta eleição favorece as negociações: a 

redução no número de bancadas no Congresso. Como demonstrou reportagem do GLOBO, 

elas serão apenas 16, a menor fragmentação partidária desde 1999. O enxugamento no 

número de partidos resulta da imposição da cláusula de desempenho e do fim das coligações 

partidárias nas eleições proporcionais pela minirreforma política de 2017. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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PEC da Transição tramitará com urgência e plenário do Senado pode votar texto já na 

próxima semana, diz Pacheco 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 17h08min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou na terça-feira (29) que a 

proposta de emenda à Constituição (PEC) para possibilitar a mensalidade de R$ 600 do Bolsa 

Família nos próximos anos será analisada com "urgência e prioridade" na Casa. De acordo 

com Pacheco, o Senado tem o "compromisso" de garantir a parcela nesse valor a partir de 

janeiro. "É absolutamente fundamental, a partir de janeiro, nós garantirmos o programa social 

no valor de R$ 600 para cada pessoa brasileira que tenha essa dificuldade de se sustentar e 

sustentar sua família. Compromisso do Senado nesse sentido", disse Pacheco. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Transição: grupo vai propor retirada da reforma administrativa e da carteira verde e 

amarela 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 15h43min 

 

O grupo da transição que discute mercado de trabalho vai propor o abandono das 

propostas do governo Jair Bolsonaro que tratam da criação da chamada carteira verde amarela 

e da reforma administrativa. A informação foi divulgada pelo deputado Rogério Correia (PT-

MG), um dos coordenadores do grupo na equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT). A carteira verde e amarela foi uma proposta de flexibilização de regras trabalhistas 

elaborada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, com a finalidade de estimular o emprego 

de jovens ao reduzir os custos das contratações de funcionários pelas empresas. Uma medida 

provisória sobre o tema chegou a ser enviada em 2020, mas foi revogada. Mas ainda há um 

projeto de lei com teor semelhante em andamento no Legislativo, segundo Rogério Correia. O 

deputado petista também informou que a reforma administrativa, já aprovada em uma 

comissão especial da Câmara, também deverá ser retirada de pauta. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Relatoria de PEC da Transição está nas mãos de Davi Alcolumbre 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 14h29min 

 

https://oglobo.globo.com/opiniao/editorial/coluna/2022/11/reducao-nas-bancadas-facilita-negociacao-de-lula-com-congresso.ghtml
https://oglobo.globo.com/opiniao/editorial/coluna/2022/11/reducao-nas-bancadas-facilita-negociacao-de-lula-com-congresso.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/11/29/pacheco-diz-que-pec-da-transicao-tramitara-com-urgencia-e-plenario-do-senado-pode-votar-texto-ja-na-proxima-semana.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/11/29/pacheco-diz-que-pec-da-transicao-tramitara-com-urgencia-e-plenario-do-senado-pode-votar-texto-ja-na-proxima-semana.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/11/29/transicao-grupo-vai-propor-retirada-da-reforma-administrativa-e-da-carteira-verde-e-amarela.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/11/29/transicao-grupo-vai-propor-retirada-da-reforma-administrativa-e-da-carteira-verde-e-amarela.ghtml


 
 
 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e aliado de primeira hora 

do presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Davi Alcolumbre (União-AP) deverá indicar quem 

será o relator da PEC da Transição. O favorito é Alexandre Silveira (PSD-MG), que assim como 

Alcolumbre, é aliado de Pacheco e está em um partido que o PT deseja atrair para a sua base 

de apoio. Ou seja, haveria a simpatia dos aliados de Lula. O próprio Alcolumbre, porém, tem 

sinalizado que pode tomar para si a relatoria. A probabilidade parece menor, embora siga na 

mesa. Isso porque, para conduzir os trabalhos como relator, ele teria que ceder a presidência 

da CCJ (e os holofotes) ao vice, o senador Lucas Barreto (PSD-AP). Fonte: O Estado de S. Paulo 
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Dívida bruta do Brasil fica perto do nível antes da pandemia 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 13h46min 

 

A dívida bruta do Brasil caiu novamente em outubro e fechou em 76,8% do Produto 

Interno Bruto (PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país), correspondendo a R$ 7,3 

trilhões. Os dados foram divulgados na quarta-feira (30), em Brasília, pelo Banco Central (BC). 

Trata-se do menor patamar desde fevereiro de 2020, antes do início da pandemia, quando a 

dívida era de 75,3% do PIB. No mês passado, em setembro, o indicador somava 77,1% do 

PIB. "Com a pandemia, a dívida bruta subiu em decorrência dos gastos necessários para o seu 

enfrentamento, mas tem decrescido", disse Fernando Rocha, chefe do Departamento de 

Estatísticas do BC, em entrevista. A dívida bruta do governo geral compreende o governo 

federal, Previdência Social (INSS) e governos municipais e estaduais. Essa queda no 

endividamento público ao longo do ano é explicada por três fatores combinados, como o 

crescimento do PIB, resgates líquidos da dívida e valorização cambial. "No acumulado no ano, 

a redução de 3,5 pontos percentuais (pp) refletiu o impacto do crescimento do PIB nominal (-

7,0 pp), dos resgates líquidos de dívida (-2,5 p.p), do efeito da valorização cambial acumulada 

(-0,3 pp) e dos juros nominais apropriados (+6,3 pp)", informou o BC. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Confiança empresarial tem maior queda em 18 meses, diz FGV Ibre 

Mercado | 30/11/2022 – 12h24min 

 

A confiança do empresariado registrou em novembro a pior queda em 18 meses, 

derrubada por percepção de queda na demanda atual, bem como de expectativa, na mente do 

empresário, de continuidade no consumo ruim. A análise partiu de Aloisio Campelo, 

Superintendente de Estatísticas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio 

Vargas (FGV Ibre) ao comentar o recuo de 6,7 pontos no Índice de Confiança Empresarial 

(ICE) em novembro, para 91,5 pontos. A queda foi a mais forte desde março de 2021 (-8,6 

pontos) e levou o indicador ao menor patamar desde fevereiro de 2022 (91,1 pontos). Uma 

piora no ambiente macroeconômico, com juros altos, crédito restrito, inflação persistente e 

renda sem retomada expressiva, aliada às incertezas na condução de política econômica do 

próximo governo levou ao resultado, segundo Campelo. Para o técnico, em novembro, é claro 

entre o empresariado que está em curso uma desaceleração no consumo interno, e que são 

fortes as chances de esse cenário desfavorável permanecer nos próximos meses. Fonte: Valor 

Econômico 
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Demanda pouco aquecida alonga promoções de eletroeletrônicos no mês da Black 

Friday 

Mercado | 30/11/2022 – 11h44min 
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A queda na demanda do consumidor brasileiro por computadores, celulares, tablets e 

dispositivos vestíveis (wearables), observada desde o Dia das Mães, em maio deste ano, é um 

problema que supera a realização de um mundial de futebol na época da Black Friday ou os 

prováveis atrasos no fornecimento de semicondutores da China, que enfrenta fechamentos de 

fábricas para conter outro avanço da covid-19. O faturamento bruto do e-commerce brasileiro 

na Cyber Monday, segunda-feira voltada a promoções de eletroeletrônicos, recuou 12% na 

comparação com o mesmo período de 2021, informou na terça-feira (29) a consultoria 

NielsenIQ|Ebit. No acumulado de novembro, que inclui as prévias e a sexta-feira da Black 

Friday, no dia 25, o resultado foi 6% inferior ao registrado um ano antes. Fonte: Valor Econômico 
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IBGE: desemprego segue em queda e chega a 8,3% em outubro 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 11h01min 

 

A taxa de desocupação, que mede o desemprego no país, foi de 8,3% no trimestre 

encerrado em outubro. Essa taxa representa queda de 0,8 ponto percentual (p.p.) em relação 

ao trimestre anterior (maio a julho), sendo a menor para o período desde 2014. Na comparação 

com o mesmo trimestre de 2021, a queda foi de 3,8 p.p. Os dados são da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (Pnad) contínua, divulgada na quarta-feira (30) pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o levantamento, o contingente de 

pessoas ocupadas chegou a 99,7 milhões, aumento de 1% no trimestre, batendo novamente o 

recorde na série histórica, iniciada em 2012. “Este momento de crescimento de ocupação já 

vem em curso desde o segundo semestre de 2021. Com a aproximação dos últimos meses do 

ano, período em que historicamente há aumento de geração de emprego, a tendência se 

mantém”, afirmou, em nota, a coordenadora da Pnad Adriana Beringuy. Fonte: Agência Brasil 
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Equipe de Lula quer ampliar ‘mínimo existencial’, hoje em R$ 303, para evitar 

superendividamento 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 11h07min 

 

O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), afirmou nesta terça-feira que o grupo técnico 

da Justiça e Segurança Pública da transição revisará o decreto editado pelo presidente Jair 

Bolsonaro que estabeleceu o mínimo existencial em R$ 303, o que equivale a 25% do salário 

mínimo atual. Mínimo existencial é a quantia mínima necessária para pagar despesas básicas, 

como água e luz, de forma que a pessoa não se endivide com essas despesas. Ou seja, esse 

valor não pode ser usado para quitar dívidas, mesmo que o cidadão esteja endividado. Fonte: O 

Globo 
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STF abre possibilidade de não incidência do imposto sobre doações internacionais de 

bens 

Poder Judiciário | 30/11/2022 – 08h49min 

 

Neste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, considerar a 

data de 20 de abril de 2021 como marco para início dos efeitos das decisões proferidas nas 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), que declararam inconstitucionais leis estaduais 

voltadas à cobrança de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) em 

doações ou heranças realizadas do exterior. A data foi estabelecida pelo STF em março deste 
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ano ao modular os efeitos das decisões. A Constituição afirma, em seu artigo 155, que 

compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e 

doação, de quaisquer bens ou direitos. No entanto, se o doador tiver domicílio ou residência no 

exterior; ou se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário 

processado no exterior, a competência para sua instituição deverá ser regulada por lei 

complementar. Ou seja, enquanto existir a respectiva omissão na edição da lei complementar, 

será ilegal a cobrança do imposto pelos estados. Fonte: O Estado de S. Paulo 
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STF valida leis que restringem aproveitamento de créditos de PIS/Cofins 

Poder Judiciário | 29/11/2022 – 20h10min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o legislador ordinário tem autonomia 

para estabelecer restrições a crédito de contribuições ao PIS e da Cofins no regime não 

cumulativo de cobrança, tratado na Constituição Federal, respeitados os preceitos como a 

matriz constitucional dessa tributação e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre 

concorrência e da proteção à confiança. A decisão do Plenário foi tomada no Recurso 

Extraordinário (RE) 841979, com repercussão geral (Tema 756), julgado na sessão virtual 

encerrada em 25/11. O recurso foi interposto pela Unilever Brasil Industrial Ltda. contra decisão 

do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) que negou pedido da empresa para 

aproveitamento de créditos das contribuições mediante o afastamento de disposições das Leis 

10.637/2002 e 10.833/2003. Fonte: ASCOM STF 
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André Ramos Tavares toma posse como ministro substituto do TSE 

Poder Judiciário | 29/11/2022 – 19h51min 

 

O advogado e professor de Direito André Ramos Tavares tomou posse na noite da 

terça-feira (29) como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Tavares assume a 

vaga aberta em decorrência da renúncia de Carlos Mário da Silva Velloso Filho. A cerimônia 

ocorreu no gabinete da Presidência do TSE. O presidente da Corte, ministro Alexandre de 

Moraes, destacou que André Ramos Tavares é um advogado e acadêmico preparado, além de 

autor e professor consagrado. Segundo Moraes, é uma honra para o TSE contar com o doutor 

professor na bancada. “Tenho certeza de que Vossa Excelência fará um belo trabalho pela 

democracia no Brasil e pela Justiça Eleitoral”, encerrou a cerimônia. Fonte: ASCOM TSE 
Leia mais 
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STF reafirma que IR retido na fonte por pagamentos a prestadores de serviço é de 

estados e municípios 

Poder Judiciário | 29/11/2022 – 16h40min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou que pertence aos municípios, aos 

estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do Imposto de Renda (IR) retido na 

fonte sobre rendimentos pagos pelo próprio ente e por suas autarquias e fundações a pessoas 

físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. Por maioria, na sessão 

virtual encerrada em 21/11, o colegiado julgou procedente pedido formulado pelo Estado do 

Paraná na Ação Cível Originária (ACO) 2866. Na ação, ajuizada contra a União, o estado 

buscava o reconhecimento do direito ao produto do tributo, com base no artigo 157, inciso I, da 

Constituição Federal. Já a União alegava que cabe ao ente subnacional apenas a parcela do 

imposto incidente sobre rendimentos pagos aos seus empregados e servidores. Em março de 

2017, o então relator, ministro Marco Aurélio (aposentado), indeferiu a liminar requerida pelo 
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estado. Fonte: ASCOM STF 
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MEIO AMBIENTE 

 

Semana Sustentável 2022 apresenta estudos e iniciativas locais para melhorar a vida de 

brasileiros e o meio ambiente 

Mercado | 29/11/2022 

 

A Semana Sustentável 2022 realizada pelo Idec vai ocorrer no dia 1º de dezembro, a 

partir das 14 horas, e no dia 2 de dezembro, a partir das 10h, no canal de YouTube do Instituto. 

O evento faz parte da ação global Green Action Week e vai mostrar todas as cinco iniciativas 

apoiadas este ano. O evento vai ser dividido em dois dias para poder apresentar da melhor 

forma possível todos os projetos selecionados. Além disso, haverá participações especiais e 

um momento de debate com perguntas do público e resposta dos representantes das 

iniciativas. No dia 1º, o Idec vai fazer uma apresentação institucional e depois será contada um 

pouco da história da Semana Sustentável. Após esse comentário inicial, será a vez da 

participação especial do dia. A arquiteta e pesquisadora Maria Gabriela Feitosa, do Instituto 

Pólis, vai apresentar o estudo: “Justiça energética nas cidades brasileiras”. Após isso, será a 

vez de três iniciativas apoiadas pelo Idec este ano mostrarem o que foi feito com as bolsas 

recebidas. Fonte: IDEC 
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ORÇAMENTO 

 

Bloqueios no Orçamento serão revistos no próximo mês, diz secretário 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 18h04min 

 

O bloqueio de R$ 5,7 bilhões no Orçamento-Geral da União será reavaliado no próximo 

mês, disse na terça-feira (29) o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle. Segundo ele, em 

meados de dezembro, o Ministério da Economia editará uma edição extemporânea (fora do 

prazo) do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, documento que orienta a 

execução do Orçamento. De acordo com Valle, o governo consegue verificar, com mais 

eficiência, onde estão os “empoçamentos” de recursos perto do fim do ano e liberar recursos 

que determinadas pastas não podem gastar. Segundo o secretário, isso ocorre porque alguns 

ministérios fazem projeções conservadoras. Formado principalmente por emendas 

parlamentares com problemas e que não podem ser gastas, o empoçamento de recursos afeta 

diversos ministérios. A verba fica reservada, mas não pode ser empenhada (autorizada) nem 

remanejada para outro órgão. “Houve necessidade de fazer o bloqueio, mas deve haver 

reavaliação em meados de dezembro”, disse Paulo Valle, ao explicar o superávit primário de 

R$ 30,8 bilhões em outubro. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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POLÍTICA 

 

Lira diz a governistas acreditar em acordo entre PT, PL e União para o comando de 

comissões na Câmara 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 13h59min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), indicou a deputados do 

PSB na manhã da quarta-feira (30) que espera chegar a um acordo entre PT, PL e União Brasil 
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para divisão das comissões e cargos da Casa na próxima legislatura. Os três partidos já 

declararam apoio à reeleição dele para o cargo, na disputa que ocorrerá em fevereiro. O PT 

declarou apoio a ele na terça-feira, mas espera construir um bloco para excluir o PL do 

comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Câmara, e da 

Comissão Mista de Orçamento (CMO). O PL, do presidente Jair Bolsonaro, teria direito a esses 

cargos por ser o maior partido da Câmara na próxima legislatura. Lira recebeu os deputados 

eleitos do PSB para um café na quarta-feira (30), em mais um ato da campanha para reeleição, 

e afirmou que não considera justo que nenhum dos partidos grandes fique alijado das 

principais comissões. Para ele, deve ser possível construir um acordo para que todos fiquem 

contemplados, com um revezamento entre eles, por exemplo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Câmara aprova projeto que regulamenta o lobby 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 11h05min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (29) proposta que regulamenta a 

prática do lobby junto a agentes públicos, determinando “práticas de transparência” e 

regulando o pagamento de hospitalidades. O texto define o lobby como representação de 

interesse a ser exercido por pessoa natural ou pessoa jurídica por meio de interação presencial 

ou telepresencial com agente público, dentro ou fora do local de trabalho, com ou sem 

agendamento prévio. O texto foi aprovado na forma de um substitutivo do relator, deputado 

Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), ao Projeto de Lei 1202/07, do deputado Carlos 

Zarattini (PT-SP). A proposta será enviada ao Senado. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Há consenso no PL para apoiar PEC fura-teto, diz líder do partido 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 00h55min 

 

O líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), afirmou na terça-feira (29) que há 

consenso entre os deputados da bancada para apoiar a PEC que permite furar o teto de gastos 

para assegurar o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600. A proposta está em 

tramitação no Senado e precisa ser aprovada antes do recesso parlamentar, em 22 de 

dezembro. “Está pacificado o Auxílio Brasil de R$ 600 por 1 ano. Mais que isso, temos que 

reunir a bancada para discutir “, disse a jornalistas. A proposta apresentada pelo relator do 

Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), tira o programa social do teto de gastos por 4 anos, de 

2023 a 2026. Não há, contudo, entendimento entre os congressistas sobre esse prazo. Fonte: 

Poder 360 
Leia mais 
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PL anuncia nome à presidência do Senado no dia 7, diz Valdemar 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 00h26min 

 

O presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, afirmou na noite de terça-

feira (29) que o partido irá anunciar o nome do candidato à presidência do Senado na quarta-

feira (7 dez.). Deputados afirmam que o nome mais forte para a disputa é o do senador Rogério 

Marinho (PL-RN). Foi ministro do Desenvolvimento Social do governo do presidente Jair 

Bolsonaro (PL). Segundo Valdemar, há um acordo para que o presidente da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira (PP-AL), apoie a eleição do candidato do PL no Senado. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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PT articula bloco com 40 senadores para o início do governo Lula 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 22h30min 

 

O PT articula um bloco de sustentação no Senado para o ano que vem com o MDB, 

União Brasil e PSD. Unidos, os quatro partidos terão 40 senadores em 2023, um a menos do 

que o necessário para aprovar uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição). A 

governabilidade no Senado é tida como mais delicada entre os petistas porque o PL, partido do 

presidente Jair Bolsonaro, conquistou a maior bancada. Além disso, bolsonaristas ideológicos 

como a ex-ministra Damares Alves (Republicanos) e o vice-presidente Hamilton Mourão 

também elegeram-se. O bloco dá um pouco mais de segurança ao governo eleito e abre 

caminho para a reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Mas cria 

situações delicadas como Sergio Moro (União-PR) com petistas e Rodrigo Cunha (União-AL) e 

Renan Calheiros (MDB-AL) no mesmo grupo, apesar de serem adversários em Alagoas. Fonte: 

Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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PT e PSB oficializam apoio à reeleição de Lira na Câmara 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 19h54min 

 

A Federação PT, PC do B e PV, acompanhada do PSB, formalizaram na terça-feira 

(29) apoio à reeleição de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara dos Deputados. 

Com o apoio do grupo, o deputado já reúne 16 partidos que endossam sua recondução por 

mais 2 anos. “Compreendemos que é possível construir um bloco de governo, que possa dar 

ao país, ao presidente Lula, estabilidade, governabilidade, uma base sólida para implementar 

aquilo que foi contratado pelo povo brasileiro nas urnas “, afirmou o líder do PT na Casa, 

Reginaldo Lopes (MG). Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Eleições 2022: diplomação do presidente da República eleito será no dia 12 de dezembro 

Poder Judiciário | 29/11/2022 – 19h27min 

 

A cerimônia de diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo José Rodrigues 

Alckmin Filho está marcada para acontecer às 14h do dia 12 de dezembro, segunda-feira. 

Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diplomar os eleitos para ocupar os cargos de 

presidente e vice-presidente da República. A diplomação é uma cerimônia organizada pela 

Justiça Eleitoral para formalizar a escolha do eleito pela maioria das brasileiras e dos 

brasileiros nas urnas. Durante o evento, que marca o encerramento do processo eleitoral, 

serão entregues os respectivos diplomas assinados pelo presidente do TSE, ministro 

Alexandre de Moraes. Fonte: ASCOM TSE 
Leia mais 
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PL diz que vai adotar medidas para garantir direito de contestar decisões 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 16h22min 

 

O PL (Partido Liberal) informou na terça-feira (29) que vai adotar medidas para garantir 

o direito de contestar decisões judiciais sem “sofrer retaliações”. O posicionamento da legenda 

foi divulgado em nota à imprensa. Na semana passada, o presidente do TSE (Tribunal Superior 

Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, condenou o partido por litigância de má-fé e aplicou 

multa de R$ 22,9 milhões. A decisão foi tomada após o ministro rejeitar uma ação que 

questionou supostas irregularidades no funcionamento de urnas eletrônicas usadas no 

segundo turno das eleições. Fonte: O Sul 
Leia mais 
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Não há tempo para discutir fim do orçamento secreto neste ano, diz relator 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 14h35min 

 

O senador Marcelo Castro (MDB-PI), aliado do governo eleito de Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT), diz que não há tempo para alterar as regras sobre as emendas de relator, 

conhecidas como "orçamento secreto", ainda em 2022. Segundo ele, discutir o fim ou uma 

reformulação das emendas enquanto a equipe de transição articula a aprovação da PEC da 

Transição seria um "Deus nos acuda". — Esse ano não tem tempo para discutir isso, não. Se 

for meter emenda de relator no meio desses problemas aqui, não dá tempo. Quando o Lula 

fizer a posse, montar a equipe, vai ter um debate com o Congresso para saber como vai ficar 

emenda de relator daqui pra frente — diz ao GLOBO. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Lira está “afinado” para aprovar PEC fura-teto, diz vice do PT 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 09h53min 

 

O deputado e vice-presidente nacional do PT, José Guimarães, disse na 3ª feira 

(29.nov.2022) que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), está “afinado” 

para aprovar a PEC fura-teto. O texto foi apresentado na última 2ª feira (28.nov.2022) no 

Senado. Guimarães esteve no hotel onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está 

hospedado, em Brasília. O deputado afirmou que deve encontrar a presidente do partido, Gleisi 

Hoffmann, ainda na 3ª feira (29.nov). “Arthur Lira está afinado para aprovar a PEC”, resumiu o 

deputado ao ser questionado sobre o apoio do presidente da Câmara. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Brasil e Reino Unido assinam acordo para evitar bitributação 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 20h04min 

 

Após cinco meses de discussões, o Brasil e o Reino Unido assinaram terça-feira (29) 

um acordo para evitar a dupla tributação sobre a renda e para prevenir a evasão e a elisão 

fiscais. Segundo a Receita Federal, a medida aumentará a segurança jurídica nas transações 

entre os dois países e resultará na ampliação dos fluxos bilaterais de comércio e de 

investimento. Segundo o secretário especial da Receita Federal, Julio Cesar Vieira Gomes, a 

expansão da rede de tratados tributários do país ajuda no processo de adesão do Brasil à 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O Reino Unido é o 

26º país membro da OCDE com o qual o Brasil firma esse tipo de acordo. De acordo com o 

Fisco, o acordo está em linha com o Modelo de Convenção da OCDE e com o projeto do grupo 

para evitar a erosão da base tributária e a transferência de lucros. Com a coexistência de 

vários sistemas jurídicos e tributários trazida pela globalização, fluxos comerciais e de 

investimentos eram tributados duas vezes (uma em cada país) ou não tributado nenhuma vez 

(dupla não tributação). Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Conselheiro de Segurança dos EUA deve se encontrar com Lula em visita ao Brasil 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 17h47min 

 

O conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, deve se encontrar 

com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 5 de dezembro, em visita que o 
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representante do governo americano fará ao Brasil. Uma autoridade do governo norte-

americano informou que Sullivan virá ao país acompanhado de Juan Gonzalez, assessor do 

governo Joe Biden para a América Latina. Os altos funcionários da Casa Branca também se 

encontrarão com autoridades do governo de Jair Bolsonaro. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Nota Conjunta do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública – Adesão do Brasil à Convenção sobre o Crime Cibernético, 

celebrada em Budapeste, em 23 de novembro de 2001 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 10h15min 

 

O Brasil depositou, junto ao Conselho da Europa, sediado em Estrasburgo, França, 

carta de adesão à Convenção sobre o Crime Cibernético, também conhecida como Convenção 

de Budapeste. Com isso, conclui-se o processo de acessão do País ao referido acordo, que 

tem por objetivo facilitar a cooperação internacional no combate aos crimes cibernéticos. A 

Convenção de Budapeste congrega grande número de países com os quais o Brasil 

compartilha a maior parte dos casos de cooperação jurídica internacional hoje em tramitação e 

serve de base de colaboração contra ampla variedade de delitos perpetrados por via 

cibernética. Somando-se a 67 membros, inclusive oito nações latino-americanas, o País 

contará com ferramenta adicional para combater de forma efetiva o crime cibernético, que 

exige meios de cooperação internacional céleres, mediante os quais os órgãos nacionais 

responsáveis possam requerer e compartilhar, em tempo hábil, as provas necessárias. As 

autoridades brasileiras terão assim acesso mais ágil a provas eletrônicas produzidas sob 

jurisdição estrangeira, o que repercutirá positivamente em termos de persecução penal dos 

crimes cibernéticos. Fonte: ASCOM MJSP 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Comissão aprova previsão de que DF e municípios forneçam anualmente dados sobre 

infância e adolescência 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 13h25min 

 

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou 

projeto (PL 1351/22) prevendo que os municípios e o Distrito Federal abasteçam anualmente, 

no mês de maio, o Sistema de Informações sobre a Infância e a Adolescência (Sipia). O Sipia é 

um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre garantia e defesa dos 

direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A lei exige 

que os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente informem o total de recursos 

recebidos e a destinação, por projeto. As bases do Sipia são os conselhos tutelares, para os 

quais se dirigem as demandas sobre violação ou não atendimento dos direitos das crianças e 

dos adolescentes. Cada localidade deve ter conselho tutelar – órgão permanente e autônomo, 

não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do ECA. Fonte: Agência 

Câmara 
Leia mais 
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Comissão da inteligência artificial entrega relatório na quinta 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 11h52min 

 

A entrega do relatório da comissão de juristas responsável por subsidiar a elaboração 
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do substitutivo sobre inteligência artificial no Brasil (CJSUBIA) está marcada para a reunião 

semipresencial de quinta-feira (1), às 10hs. Os juristas têm trabalhado na construção da minuta 

de substitutivo para instruir a apreciação dos Projetos de Lei 5.051/2019, 21/2020, e 872/2021. 

O objetivo das propostas é estabelecer princípios, regras, diretrizes e fundamentos para regular 

o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil.  Em outubro, foi apresentado 

o esboço do projeto, composto por sete capítulos, que trata de assuntos como avaliação de 

riscos, responsabilidade civil, supervisão e fiscalização. Essa será a 10ª reunião da comissão, 

que foi instalada em fevereiro de 2022. A CJSUBIA é composta por 18 titulares e presidida pelo 

magistrado Ricardo Villas Bôas Cueva. A reunião será realizada na Ala Senador Alexandre 

Costa, Sala 15, Subsolo, Anexo II, Senado Federal. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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EAF minimiza risco logístico em segunda fase da limpeza do 3,5 GHz 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 22h14min 

 

Entidade responsável pela limpeza da faixa de 3,5 GHz para ativação do 5G, a EAF 

(Siga Antenado) está confiante que a segunda etapa do processo ocorrerá sem atrasos pelo 

fornecimento de equipamentos. A leitura foi realizada pelo CEO da EAF, Leandro Guerra, 

durante workshop organizado pela Conexis na terça-feira, 29. Na ocasião, o profissional 

recordou que até janeiro de 2023 deve ser liberado o espectro de 3,5 GHz em cidades com 

mais de 500 mil habitantes, além de possíveis clusters no entornos e nas regiões 

metropolitanas de capitais. Os trabalhos ocorrem ainda "em situação de crise, com risco de 

lockdown na China e com a própria guerra na Ucrânia". No entanto, a EAF está confiante de 

que não haverá novos atrasos nas entregas de equipamentos – algo que ocorreu na etapa das 

capitais. Na ocasião, o desafio envolveu a importação da Ásia de filtros necessários na 

mitigação de interferências em estações profissionais de serviço satelital fixo (FSS). "Na fase 1 

ocorreu a criação da EAF em fevereiro, com primeiro prazo de entrega em junho e definição de 

especificações técnicas [dos equipamentos] em abril. Fomos ágeis, mas houve contexto de 

crise dos semicondutores que levaram a duas dilações de prazo. Ainda assim, conseguimos 

antecipar e finalizar em outubro. Já em relação às próximas etapas, temos confiança que não 

haverá novas dilações", afirmou Guerra. Fonte: Telaviva 
Leia mais 
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TRABALHISTA 

 

Salário real no Brasil caiu 18,8% desde 2020, aponta relatório da OIT 

Mercado | 30/11/2022 – 12h25min 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) alertou na quarta-feira (30) que a alta 

inflação combinada com a desaceleração econômica está provocando uma “queda drástica” 

dos salários reais no mundo e apontou o Brasil como exemplo dessa situação, que derruba o 

padrão de vida e eleva o endividamento das famílias. Em relatório com evidências mais 

recentes sobre como as múltiplas crises continuam a afetar cerca de 1,7 bilhão de assalariados 

no mundo, a OIT constata que os salários, em termos reais (descontada a inflação), caíram 

0,9% globalmente no primeiro semestre deste ano. É a primeira vez desde o início do século 

que os salários globais tiveram variação negativa em vez de positiva. No caso do Brasil, a 

erosão salarial foi bem superior, de -6,9% entre janeiro e junho, segundo dados coletados pela 

OIT. Isso após o país já ter registrado contração salarial de 7,0% em 2021 e de 4,9% em 2020. 
Fonte: Valor Econômico 
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