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Inteligência Artificial: comissão de juristas aprova relatório 

Poder Legislativo | 05/12/2022 – 13h01min 

 

A Comissão de Juristas da Inteligência Artificial aprovou relatório final sobre propostas 

para regulamentar atividade de IA. O documento vai subsidiar a análise de vários projetos de 

lei relativos ao tema (PL 5.051/2019, PL 21/2020 e PL 872/2021). A entrega do relatório foi o 

ato final do colegiado instalado em 30 de março. Desde então, a comissão promoveu 

audiências para discutir os eixos temáticos do projeto: conceitos, compreensão e classificação 

de inteligência artificial; impactos da inteligência artificial; direitos e deveres; accountability 

(prestação de contas), governança e fiscalização. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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MCTI, FINEP, EMBRAPII e CNPEM participam da 7ª Mostra BID Brasil 

Poder Executivo | 05/12/2022 – 15h30min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMPRAPII) e o 

Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) participam, da 7ª edição da 

Mostra BID Brasil. Entre os dias 06 e 08 de dezembro, no Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães, em Brasília (DF). A Mostra BID, realizada desde 2012 pela ABIMDE (Associação 

Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança) e pela Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), com apoio dos Ministérios da Defesa 

e de Relações Exteriores, é uma importante ação para demonstrar aos principais stakeholders 

a variedade e qualidade dos produtos de defesa e segurança da indústria nacional. Diversas 

tecnologias que serão demonstradas nessa Mostra contaram com o apoio dos instrumentos da 

Ciência, Tecnologia e Inovação do MCTI e de suas agências. Para participar do evento, é 

necessário credenciamento aqui. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 
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MCom apresenta avanços no setor de telecomunicações conquistados com o 5G 

Poder Executivo | 05/12/2022 – 13h05min 

 

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, apresenta, na quarta-feira (7), às 15h, no 

Palácio do Planalto, em Brasília (DF), um balanço das ações da Pasta nestes dois anos e meio 

de gestão. A cerimônia "5G Brasil - o legado de um país conectado" fará uma homenagem aos 

principais atores que contribuíram para os avanços da tecnologia móvel no país. Além disso, o 

Ministério das Comunicações (MCom) assinará o primeiro contrato realizado em 22 anos com 

recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). Novos 

pontos do Programa Wi-Fi Brasil também serão anunciados. O evento contará com 

transmissão pelo canal do Youtube do MCom e pela TV Brasil. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente do Banco Central abre seminário sobre segurança digital 

Poder Executivo | 06/12/2022 – 06h 

 

O Poder360 realiza, com o apoio do PicPay, o seminário “Segurança e proteção de 

dados no mundo digital” na terça- feira (13), das 8h30 às 12h30, com transmissão ao vivo. O 

objetivo é promover amplo debate e apresentar ideias para contribuir com os temas de 

segurança de sistemas digitais, prevenção a fraudes e fortalecimento das regras e práticas de 

proteção de dados. As inscrições estão abertas neste link. Na abertura do evento, o presidente 

do Banco Central, Roberto Campos Neto, fará uma palestra sobre os avanços brasileiros para 

a segurança no ambiente digital. Em seguida, haverá 2 painéis, com discussões sobre a cultura 

de proteção de dados no mundo conectado e o panorama e as perspectivas da segurança 

digital no país. No contexto de digitalização, em que as transações são facilitadas para 

melhorar a rotina dos usuários, debater os aspectos ligados à segurança e à proteção das 

informações é fundamental para o Brasil mitigar riscos. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Para Anatel, faltou frequência baixa para novos entrantes no leilão do 5G 

Poder Executivo | 06/12/2022 

 

Em que pesem os elogios ao leilão do 5G no Brasil, a vida real já deixou lições para o 
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regulador. Como destacou o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, ao participar na terça, 6/12, 

da 2ª edição do Tech Forum Latam, promovido pela Network Eventos, ficou claro que faz falta 

aos operadores regionais que compraram espectro para a quinta geração contar também com 

frequências mais baixas. “A implementação do 5G no Brasil é um sucesso. Está tudo bem com 

as primeiras faixas, com 5G ‘stand alone’ em todas as capitais do Brasil e agora a partir de 

janeiro vamos começar a implementação nas cidades com mais de 500 mil habitantes, além 

daquelas ao redor para que toda a região metropolitana tenha acesso, ressaltou Baigorri. Mas 

ao dividir experiências com colegas da Colômbia e do Chile, ele reconheceu que o leilão 

deveria prever faixas regionais em 700 MHz também. “Uma discussão muito grande aqui é a 

presença dos novos operadores de 5G, que são quatro empresa que compraram espectro em 

3,5 GHz. Mas um grande desafio que elas enfrentam é a dificuldade de ser competitivo tendo 

apenas espectro em altas frequências”, disse o presidente da Anatel. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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FINEP e SEBRAE anunciam fundo garantidor para investimento em inovação 

Poder Executivo | 06/12/2022 

 

A Finep/MCTI e o Sebrae anunciaram o Fundo Garantidor focado em inovação, o 

FAMPE Inovacred. Voltado para os financiamentos descentralizados da Finep/MCTI, o fundo 

tem patrimônio inicial de R$ 160 milhões, sendo R$ 80 milhões da Finep/MCTI e R$ 80 milhões 

do Sebrae. O FAMPE (Fundo de Aval à Micro e Pequena Empresa) Inovacred vai operar de 

forma descentralizada através de agentes financeiros. Segundo o Superintendente da Área de 

Crédito da Finep, Miguel Haum, levantamentos realizados pela Finep/MCTI em parceria com o 

Sebrae apontaram que mais de 60 mil pequenos negócios no país querem inovar em produtos 

e processos mas têm grande dificuldade no acesso a crédito, principalmente pela exigência da 

apresentação de garantias. Por meio do Fundo, os interessados poderão adquirir a garantia de 

que necessitam dos agentes financeiros Finep a um custo máximo de concessão de 5% da 

operação. Em contrapartida, o Fundo cobrirá até 10% da inadimplência das operações (o 

chamado stop-loss). Serão apoiadas empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões, em 

projetos de até R$ 1,5 milhão. As operações poderão ter prazo de até 10 anos. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lewandowski vê violação ao Marco Civil da Internet e anula provas reunidas pelo MP do 

Paraná na Operação Taxa Alta 

Poder Judiciário | 05/12/2022 – 19h59min 

 

O ministro Ricardo Lewandowski, Supremo Tribunal Federal (STF), anulou provas 

reunidas pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) na Operação Taxa Alta. A investigação se 

debruça sobre suspeitas de irregularidades no credenciamento de empresas para prestação de 

serviços ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran).As provas anuladas foram obtidas 

junto a provedores de internet. Lewandowski considerou que o Ministério Público não poderia 

ter pedido o congelamento do conteúdo armazenado na "nuvem" das contas dos investigados, 

como e-mails, mensagens, contatos e históricos de localização, sem autorização judicial. O 

ministro viu violações a dispositivos da Constituição Federal e ao Marco Civil da Internet. 

"Entendimento diverso levaria à autorização para que houvesse a busca e apreensão prévia de 

conteúdos e seu congelamento, para posterior formalização da medida por ordem judicial, em 

prática vedada por qualquer stantard que se extraia da ordem constitucional vigente", escreveu. 
Fonte: O Estado de S. Paulo  
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CAE pode votar alterações em limites para enquadramento no Simples 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 13h53min 

https://www.convergenciadigital.com.br/Telecom/Para-Anatel%2C-faltou-frequencia-baixa-para-novos-entrantes-no-leilao-do-5G-62102.html
https://www.convergenciadigital.com.br/Telecom/Para-Anatel%2C-faltou-frequencia-baixa-para-novos-entrantes-no-leilao-do-5G-62102.html
https://www.telesintese.com.br/finep-e-sebrae-anunciam-fundo-garantidor-para-investimento-em-inovacao/
https://www.telesintese.com.br/finep-e-sebrae-anunciam-fundo-garantidor-para-investimento-em-inovacao/
https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/lewandowski-marco-civil-internet-anula-provas-operacao-taxa-alta/
https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/lewandowski-marco-civil-internet-anula-provas-operacao-taxa-alta/


 
 
 

 

A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar na quarta-feira (7) a atualização da 

tabela para enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte. A 

proposta (PLP 127/2021), de autoria do senador Jorginho Mello (PL-SC), também autoriza o 

pagamento do ICMS ou ISS dentro do Simples. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Relator mantém em PEC exclusão de R$ 198 bi do teto de gastos por dois anos 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 14h17min 

 

O relator da PEC da Transição (PEC 32/2022), senador Alexandre Silveira (PSD-MG), 

manteve a exclusão de R$ 198 bilhões do teto de gastos pelos próximos dois anos. O dinheiro 

está reservado para o pagamento do Auxílio Brasil e investimentos. Silveira definiu, no entanto, 

que R$ 105 bilhões serão gastos segundo prioridades do novo governo e do Congresso 

Nacional. O relatório, apresentado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na terça-feira 

(6), exclui do teto doações internacionais para projetos socioambientais, indenizações judiciais, 

verbas extras de universidades públicas e empréstimos estrangeiros para obras de 

infraestrutura. A reunião foi suspensa logo após o meio-dia, para dar tempo ao relator de 

analisar novas emendas apresentadas, e deve ser retomada no início da tarde. Fonte: Agência 

Senado 
Leia mais 
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Comissão do Senado suspende sessão de análise da PEC da Transição para busca de 

acordo 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 13h15min 

 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado suspendeu, até as 14 horas, a 

análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. A pausa será feita para 

que o relator, senador Alexandre Silveira (PSD-MG), busque um acordo com os demais 

parlamentares para agregar mudanças propostas nas 33 emendas ao texto apresentadas e 

outras, que passaram a ser apresentadas durante a sessão. Em seu substitutivo, Silveira não 

excepcionaliza o Bolsa Família (atual Auxílio Brasil) do teto de gastos, como queria a equipe de 

transição. Em vez disso, Silveira adiciona R$ 175 bilhões ao limite do teto de gastos. Este novo 

limite valeria por dois anos, para 2023 e 2024. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Ex-chanceler diz que ida de Lula aos EUA deve ficar mesmo para janeiro 

Poder Executivo | 06/11/2022 – 12h07min 

 

O ex-ministro das Relações Exteriores e membro do grupo técnico que discute o tema 

da equipe de transição Celso Amorim voltou a afirmar, na terça-feira (6), que a viagem do 

presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para os Estados Unidos só deve ocorrer em 

janeiro de 2023, após a posse. "Acho que ele [Lula] gostaria de ir [para os Estados Unidos] 

esse ano, mas tem muita coisa para fazer aqui, como vocês sabem, então acho que vai ser no 

começo do ano que vem", afirmou Amorim no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da 

equipe de transição, em Brasília. "Eles [Estados Unidos] mandaram um interlocutor qualificado, 

uma pessoa que representa muito o pensamento do próprio presidente [norte-americano], não 

só institucional, e foi uma conversa interessante. Veio trazer o convite, que é honroso, e 

falamos de vários temas", acrescentou Amorim. Fonte Correio do Povo 
Leia mais 
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Congresso defende PEC menor e transição vê valor mais baixo como viável 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 08h39min 

 

O governo eleito passou a considerar o cenário de aprovação de uma versão mais 

enxuta para a PEC (proposta de emenda à Constituição) da Transição, que busca abrir 

caminho para o cumprimento de promessas eleitorais nos próximos anos. O tamanho das 

despesas extras pode cair dos R$ 198 bilhões solicitados para um patamar entre R$ 135 

bilhões e R$ 150 bilhões. A menor permissão para despesas fora do teto (norma constitucional 

que impede os gastos de crescerem acima da inflação) seria uma nova limitação à PEC 

proposta pelo governo eleito. O PT já havia admitido nos bastidores ceder no prazo de duração 

para essa licença excepcional —antes de quatro anos, o período deve ficar limitado a dois 

anos. O texto da PEC deve ser votado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do 

Senado na terça (6) e pode ser levado para a votação em plenário na quarta (7). Na segunda 

(5), o relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou que a 

duração dos efeitos da proposta deve cair pela metade. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 
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Grupo de educação da transição inicia reuniões com atual equipe do ministério 

Poder Executivo | 05/12/2022 – 19h14min 

 

O grupo técnico da educação, que atua na transição de governo, começou na segunda-

feira (5) a marcar reuniões setoriais com órgãos do Ministério da Educação. Integrantes do 

grupo estiveram com o atual ministro, Victor Godoy. Um dos participantes do grupo na reunião 

era o coordenador Henrique Paim, ex-ministro da pasta no governo Dilma Rousseff. A 

conversa de Paim e Godoy durou cerca de quatro horas. A reunião também contou com a 

presença da senadora eleita Teresa Leitão (PT-PE), e do ex-presidente do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Luis Cláudio Costa, ambos representando a 

transição. Pelo MEC estavam o secretário-executivo, José Barreto Junior, e outros dirigentes. 

De acordo com Paim, a reunião serviu para obter um panorama da situação do MEC. Ele 

afirmou que a atual gestão da pasta foi receptiva com a transição. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Nova versão do Protocolo Digital passa a permitir resposta ao cidadão 

Poder Executivo | 06/12/2022 – 10h14min 

 

O Protocolo Digital, que permite ao cidadão protocolar remotamente documentos em 

órgãos públicos pela plataforma GOV.BR, ganhou novas funcionalidades. O serviço passa a 

contar com uma integração ao login de representantes de pessoas jurídicas e com outra 

grande novidade: o módulo de resposta. A nova versão começa a ser implementada ainda 

neste ano, em formato piloto, e será expandida para os 43 órgãos que já utilizam o Protocolo 

Digital a partir de 2023.  O módulo de resposta permite que o órgão público se comunique com 

o solicitante, de forma simplificada e 100% eletrônica, diretamente pelo Sistema de Processo 

Eletrônico (SPE). Por meio do sistema, a área responsável no órgão pela demanda consegue 

solicitar ajustes, informações complementares, documentos e, até mesmo, encaminhar a 

resposta final ao solicitante. Com o Protocolo Digital, cidadãos e empresas podem enviar 

solicitações, requerimentos, pedidos e demais documentos de forma eletrônica, prática e 

gratuita, sem a necessidade de se deslocar ou gastar com o envio de correspondência. A 

solicitação pode ser acompanhada pela plataforma GOV.BR e a lista dos órgãos que já 

oferecem o serviço para a população pode ser acessada pela página Protocolo Digital. Fonte: 
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Consulta ao FAP já pode ser feita por meio do portal GOV.BR 

Poder Executivo | 05/12/2022 – 18h07min 

 

O sistema para as empresas consultarem o valor do Fator Acidentário de Prevenção 

(FAP), bem como apresentarem contestação e recurso ao FAP atribuído a cada 

estabelecimento, foi modernizado para garantir melhor fluidez nas consultas, adequar a 

estrutura às novas tecnologias disponíveis e alterar a forma de acesso, que, a partir dessa 

segunda-feira (5), já pode ser realizada pelo GOV.BR e não mais pela senha de serviços 

previdenciários cadastrada na Receita Federal do Brasil. A partir de agora, a consulta ao FAP 

está disponível neste endereço. As orientações sobre a utilização desta nova ferramenta e a 

forma de acesso estão disponíveis no link, no item “Documentos de apoio”. Fonte: ASCOM MTP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BNDES Day acontecerá entre os dias 7 e 8 de dezembro 

Poder Executivo | 05/12/2022 – 13h29min 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realizará, na 

quarta (7) e quinta-feira (8), o BNDES Day em sua sede, no Rio de Janeiro. Durante o evento, 

serão realizados painéis relacionados a temas como infraestrutura, crédito para estrutura 

produtiva e para pequenas empresas e modernização do estado. Também serão apresentados 

casos de sucesso, com a presença dos parceiros, e estratégias para promoção do 

desenvolvimento sustentável do país.  O evento faz parte das comemorações dos 70 anos do 

BNDES. Para cobrir o evento pedimos que responda a este e-mail informando o nome, o 

veículo, o CPF e o endereço eletrônico para contato. Saiba mais sobre a programação aqui. 
Fonte: ASCOM BNDES 
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Brasil ‘consegue suportar’ algo em torno de R$ 130 bilhões fora do teto, diz CNI 

Mercado | 06/12/2022 – 14h56min 

 

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson de Andrade, 

afirmou na terça-feira que, pelas estimativas da entidade, o país “conseguiria suportar” algo em 

torno de R$ 130 bilhões fora do teto de gastos para financiar o Bolsa Família. “Pelas nossas 

estimativas, alguma coisa em torno de 130 bilhões de reais em dois anos é algo que o Brasil 

consiga suportar sem que haja aumento grande da inflação e também a questão do câmbio”, 

disse. Segundo ele, a PEC da Transição “preocupa” não só a entidade, mas a “todos os 

brasileiros”. Andrade disse que o Bolsa Família “é necessário”, mas que precisa haver corte de 

gastos “em outros setores que estão sendo mal geridos”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Inadimplência entre mais pobres dispara e atinge recorde em novembro, aponta CNC  

Mercado | 06/12/2022 – 12h18min 

 

A inadimplência entre mais pobres disparou em novembro e atingiu patamar recorde na 

leitura da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que 

anunciou terça-feira (6) a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). 
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No estudo, a parcela de famílias endividadas, que até outubro batia terceiro recorde 

consecutivo, diminuiu e ficou em 78,9% no mês passado, ante 79,2% em mês anterior. Em 

novembro de 2021, era de 75,6%. Mas, entre os endividados, a parcela de inadimplentes 

manteve-se em 30,3% em novembro, mesma fatia de outubro, que já era a maior da série 

iniciada em 2020 – sendo que, em igual mês no ano passado, era de 26,1%. Fonte: Valor Econômico 
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CNI prevê 5,7% de inflação para 2022 e 5,4% para 2023  

Mercado | 06/12/2022 – 11h24min 

 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) projeta inflação de 5,7% para 2022 e de 

5,4% para 2023, segundo relatório divulgado na terça-feira. Além disso, a entidade prevê que a 

taxa básica de juros (Selic) seja mantida a 13,75% ao ano em 2022 e que encerre 2023 a 

11,75%. "Na projeção da CNI, dado o quadro fiscal de 2023, a expectativa é que o Banco 

Central do Brasil manterá a Selic em 13,75% a.a. até meados de setembro de 2023, quando 

deve iniciar o ciclo de cortes da Selic — tendo em vista a provável convergência das 

expectativas de inflação em 2024 e 2025 para suas respectivas metas –, de modo que a Selic 

encerre 2023 em 11,75% ao ano", detalhou a entidade. A CNI espera que as concessões de 

crédito às empresas apresentem crescimento menor em razão, principalmente, da taxa de 

juros em patamar elevado, "que encarece o crédito, e da desaceleração da atividade 

econômica, que tende a reduzir a demanda pelo crédito". Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Segunda chamada Smart Factory disponibiliza R$ 7 milhões a empresas e startups 

Poder Executivo | 06/12/2022 

 

A partir de terça-feira (6), empresas de qualquer porte e setor poderão inscrever 

propostas que tenham como ponto de partida o desenvolvimento de tecnologias 4.0 para 

solucionar entraves de produtividade. A segunda chamada da categoria Smart Factory, 

promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), vai garantir R$ 7 

milhões para a realização de projetos pilotos de digitalização e conectividade. O regulamento 

está disponível na Plataforma Inovação para a Indústria. A nova fase integra o programa Brasil 

Mais e é executada por meio de parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), com o Ministério da Economia e com a Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI). A iniciativa visa trazer soluções inovadoras e que tragam 

resultados de melhoria de processos e aumento de produtividade para startups e empresas de 

micro, pequeno e médio porte. Fonte: Agência de Notícias da Indústria 
Leia mais 
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Indústria brasileira participa da COP15 e defende metas para a biodiversidade 

Mercado | 05/12/2022 

 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) vai participar da 15ª Conferência das 

Partes (COP15) da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) da ONU, que acontecerá de 

7 a 19 de dezembro, em Montreal, no Canadá. O evento vai reunir governantes do mundo 

inteiro para estabelecer um novo conjunto de metas para conservação, proteção, restauração e 

gestão sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas, por meio do Marco Global para a 

Biodiversidade Pós-2020. Fonte: Agência de Notícias da Indústria 
Leia mais 
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CNJ lança novo sistema para rastreamento de bens 

Poder Judiciário | 06/12/2022 – 07h 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai anunciar na sessão ordinária de hoje o 

lançamento do Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB), para o rastreamento integral de 

bens com restrição judicial em processos. O objetivo do novo sistema é aprimorar a política de 

gestão de bens para evitar extravios, depreciação ou perecimento dos bens. O sistema é 

integrado com sistemas processuais dos tribunais, para a pesquisa de ativos em todos os 

órgãos do Judiciário. O Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA), que funciona como 

uma ferramenta de cadastro e atende apenas à esfera criminal, será descontinuado. Fonte: Valor 

Econômico 
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Com a presença do presidente Bolsonaro, novos ministros tomam posse no STJ na 

terça-feira (6) 

Poder Judiciário | 05/12/2022 – 12h35min 

 

O presidente Jair Bolsonaro confirmou presença na cerimônia de posse dos novos 

ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Messod Azulay Neto e Paulo Sérgio 

Domingues, que será realizada na terça-feira (6), às 17h. A sessão solene terá transmissão ao 

vivo pelo canal do STJ no YouTube e pela TV Justiça. Os profissionais de imprensa que 

desejarem cobrir o evento de forma presencial deverão fazer o credenciamento até as 13h da 

segunda-feira (5), por meio deste formulário. A entrega das credenciais ocorrerá no dia da 

posse, das 14h às 16h30, no local da solenidade (portaria do Edifício dos Plenários, na sede do 

STJ). Estão dispensados do credenciamento específico para a posse os profissionais de 

imprensa que já forem credenciados no STJ ou na Presidência da República. Fonte: ASCOM STJ 
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Nova página da repercussão geral entra no ar com mais informações e visual mais 

acessível 

Poder Judiciário | 05/12/2022 – 11h17min 

 

Entrou no ar na terça-feira (29) a nova página da repercussão geral no portal do 

Supremo Tribunal Federal (STF), que traz, de forma mais clara, objetiva e eficiente, as 

informações sobre o instituto. Com um visual mais acessível e moderno, inclusive para quem 

acessa pelo celular, a página agrega novas informações, como uma tabela dinâmica com os 

andamentos relevantes de todos os processos paradigmas da repercussão geral. Outra 

novidade é a possibilidade de verificar as votações de análise da repercussão geral 

diretamente na primeira página, facilitando o acompanhamento dos temas mais novos 

propostos pelos Ministros. Também há um painel com os temas com suspensão nacional de 

processos. Foi reativado ainda, no menu “Conheça Mais”, um link para as questões de ordem 

relevantes sobre o instituto, utilizadas como norteador para mudanças de procedimentos, 

melhorias nos sistemas e alterações normativas internas e externas. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 
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Sistema analisa e monitora efetividade de gestão em Unidades de Conservação 

Poder Executivo | 06/12/2022 

 

Ferramenta de aplicação rápida e resultados imediatos, o Sistema de Análise e 
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Monitoramento de Gestão (SAMGe) foi desenvolvido pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio/MMA), com apoio do Ministério do Meio Ambiente, 

para analisar e monitorar a gestão das Unidades de Conservação compreendidas pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Entre as 645 Unidades de Conservação que 

utilizaram o sistema em 2021, 86,36% foram consideradas moderadamente efetivas, efetivas 

ou com alta efetividade no cumprimento dos seus objetivos de criação. Ao sistematizar e 

monitorar as informações em uma base comum e gerar relatórios gerais ou específicos, o 

SAMGe contribui com a tomada de decisão, para elaboração ou revisão de planos de manejo, 

permitindo a melhoria de processos dentro dos órgãos gestores das Unidades de 

Conservação, tanto no ICMBio, no nível federal, quanto nos 39 órgãos estaduais e nos 480 

municipais, que são responsáveis pela implementação das atuais 2.659 Unidades de 

Conservação que compõe o SNUC. Fonte: ASCOM MMA 
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Relator de Educação do Orçamento de 2023 pede reforço de recursos para programas 

finalísticos do MEC 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 10h52min 

 

Diante de uma queda de recursos para vários programas finalísticos do Ministério da 

Educação (MEC) entre os projetos orçamentários de 2022 e 2023, o deputado AJ Albuquerque 

(PP-CE), relator setorial de Educação do Orçamento de 2023 (PLN 32/22), solicitou ao relator-

geral, senador Marcelo Castro (MDB-PI), que reforce o acolhimento de emendas de bancadas 

e de comissões no relatório final. Albuquerque também pediu a recomposição do corte linear 

feito pelo relator-geral no Orçamento. Esse corte impactou o MEC em quase R$ 470 milhões e 

é feito no Orçamento como um todo para conseguir recursos para atender emendas não 

impositivas. O relator setorial ainda citou a necessidade de aumentar os recursos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a construção de escolas e creches, e 

para a manutenção de bolsas de permanência no ensino superior. Fonte: Agência Câmara 
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Lira oficializará candidatura à reeleição como presidente da Câmara no dia 14 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 14h30min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), oficializará em 14 de 

dezembro a candidatura para ser reconduzido ao comando da Casa. A expectativa é que a 

formalização da postulação ocorra em um ato público, na qual ele estará acompanhado de 

dirigentes e lideranças de partidos aliados que sustentarão sua recondução no principal posto 

da Mesa Diretora da Câmara. O cronograma foi confirmado pelo próprio Lira em encontro com 

parlamentares e integrantes da Executiva Nacional do PDT. Na reunião, os pedetistas 

confirmaram que apoiarão a permanência de Lira na presidência da Câmara por mais dois 

anos e aprovaram a recondução de André Figueiredo (PDT-CE) na liderança da legenda na 

Casa. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Comissão aprova projeto que viabiliza repasse federal de acordo da Lei Kandir para 144 

municípios 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 13h06min 
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A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de 

Lei Complementar (PLP) 60/22, do Senado, que viabiliza a transferência de recursos federais 

referentes ao acordo da Lei Kandir para 144 municípios. São os municípios que não enviaram 

no prazo (até 13 de janeiro de 2021) a declaração de renúncia a todas as ações judiciais contra 

a União sobre perdas de arrecadação com a antiga lei. A renúncia das ações é uma exigência 

da Lei Complementar 176/20, que formalizou o acordo entre a União, estados e municípios 

para encerrar as disputas judiciais. O acordo foi intermediado pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF), quando se definiu um montante de mais de R$ 60 bilhões a serem pagos pela União 

aos entes federados entre 2020 e 2037. O projeto determina que seja reaberto, por 45 dias, o 

prazo para que esses 144 municípios possam regularizar a documentação e passem a receber 

as cotas de transferências federais, inclusive as atrasadas, já que a liberação do dinheiro 

começou em 2020. São 67 municípios do Nordeste, 47 do Sudeste, 16 do Sul e 14 do Norte. 
Fonte: Agência Câmara 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Congresso espera pedido de vista no STF para adiar definição sobre orçamento secreto  

Poder Judiciário | 06/12/2022 – 12h37min 

 

A cúpula do Congresso Nacional conta com um pedido de vista no julgamento do 

Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as ações que contestam a constitucionalidade das 

emendas de relator, também conhecidas como “orçamento secreto”, para adiar para o próximo 

ano a decisão. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, pautou o processo para quarta-

feira (7). Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-

MG), passaram os últimos dias em conversas e negociações com ministros desde que a data 

de julgamento foi marcada. Rosa é também a relatora do processo e a tendência, segundo 

fontes, é que vote pela inconstitucionalidade dessas emendas por falta de transparência. Fonte: 

Valor Econômico 
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Lira e Pacheco devem apresentar ao STF novo formato para o orçamento secreto 

Poder Legislativo | 06/11/2022 – 09h27min 

 

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) pautar para quarta-feira (7) o início do 

julgamento de quatro ações que contestam a validade das emendas de relator — que 

compõem o chamado orçamento secreto —, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e 

do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), começaram discussões para propor um novo formato 

de distribuição dos recursos. O objetivo dos dois é formular um método que dê mais 

transparência à iniciativa, que foi alvo de questionamentos no STF pela falta de publicidade 

sobre quais deputados e senadores usam o orçamento secreto e quanto cada parlamentar tem 

direito às emendas de relator. Uma das propostas cogitadas pelos dois presidentes é de que 

Câmara e Senado dividam uma parte do orçamento secreto de maneira igualitária e que o 

restante seja repassado de acordo com o tamanho de cada uma das casas. Atualmente, não 

há uma regra que obrigue uma divisão uniforme do orçamento secreto entre todos os 

deputados e senadores. Fonte Correio do Povo 
Leia mais 
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Regra eleitoral impulsiona novas fusões e extingue partidos tradicionais 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 04h 

 

O endurecimento das regras eleitorais no pleito deste ano impulsionou três novas 

fusões partidárias desde o fim da disputa, reduzindo para 20 o número de partidos que terão 

https://www.camara.leg.br/noticias/925014-comissao-aprova-projeto-que-viabiliza-repasse-federal-de-acordo-da-lei-kandir-para-144-municipios/
https://www.camara.leg.br/noticias/925014-comissao-aprova-projeto-que-viabiliza-repasse-federal-de-acordo-da-lei-kandir-para-144-municipios/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/12/06/congresso-espera-pedido-de-vista-no-stf-para-adiar-definio-sobre-oramento-secreto.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/12/06/congresso-espera-pedido-de-vista-no-stf-para-adiar-definio-sobre-oramento-secreto.ghtml
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/lira-e-pacheco-devem-apresentar-ao-stf-novo-formato-para-o-or%C3%A7amento-secreto-1.933255
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/lira-e-pacheco-devem-apresentar-ao-stf-novo-formato-para-o-or%C3%A7amento-secreto-1.933255


 
 
 
representação no Congresso Nacional a partir de 2023. Ao todo, 23 partidos elegeram ao 

menos um deputado federal nesta eleição, número que já representava uma redução da 

fragmentação partidária comparado a 2018, quando 30 partidos tinham representação no 

Congresso. Mas apenas 16 legendas —7 delas unidas em três federações— superaram a 

cláusula de desempenho, também conhecida como cláusula de barreira. Fonte: Folha de S. Paulo  
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Podemos e PL preparam requerimento para adiar PEC da transição 

Poder Legislativo | 05/12/2022 – 21h 

O líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), apresentou em suas redes 

sociais a cópia do requerimento assinado por ele e pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE) 

para que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa convoque audiência pública 

antes de votar a PEC da transição. Se pautado e aprovado, o requerimento é capaz de 

postergar a discussão para 2023. Na justificativa, os senadores afirmam que “ao interferir 

demasiadamente no teto de gastos e no equilíbrio entre receitas e despesas, (…) a inflação e 

os juros sobem e o poder de compra do brasileiro diminui, o que afeta negativamente o nível de 

crescimento do país, da geração de emprego e da renda da população, e (…) retira o poder de 

compra de quem recebe o auxílio”. Fonte: Congresso em Foco 
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Portinho propõe audiência pública para discutir PEC fura-teto 

Poder Legislativo | 05/12/2022 – 19h57min 

 

O senador Carlos Portinho (PL-RJ), líder do governo no Senado, protocolou na 2ª feira 

(5.dez.2022) um requerimento na CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) para 

que seja realizada uma audiência pública com economistas sobre os impactos econômicos da 

PEC (Proposta de Emenda à Constituição) fura-teto. “A discussão ampliada é indispensável 

para dirimir ambiguidades presentes na Proposta, além de subsidiar os parlamentares na 

tomada de decisão a respeito dos temas tão relevantes como sustentabilidade fiscal, 

investimentos e papel do Estado nas questões sociais”, diz o documento. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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PEC da Transição pode ser promulgada antes do Natal, diz Castro 

Poder Legislativo | 05/12/2022 – 13h18min 

 

O Congresso pode promulgar ainda este ano a emenda constitucional que garantirá 

dinheiro para programas sociais no Orçamento de 2023, em meio à transição entre os 

governos Bolsonaro e Lula. A proposta permitirá a continuidade do pagamento do Bolsa 

Família/Auxílio Brasil de R$ 600 e o aumento real do salário mínimo. De acordo com o senador 

Marcelo Castro (MDB-PI), a chamada PEC da Transição (PEC 32/2022) deve ser votada na 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na terça-feira (6), seguindo para o Plenário um dia 

depois, na quarta-feira (7). — Precisamos votar, eu preciso fechar o meu relatório final ao 

Orçamento da União, e eu só posso fechar depois de aprovada a PEC, para saber de quanto 

eu vou dispor para constar no meu relatório — disse o senador, que é o relator-geral do projeto 

da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 (PLN 32/2022). Fonte: Agência Senado 
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Amazônia é chave para Lula retomar soft power do Brasil, diz criador do conceito 

Poder Executivo | 05/12/2022 – 06h03min 
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Nos anos 1990, o professor de relações internacionais da Universidade Harvard, 

Joseph S. Nye cunhou a expressão que o tornaria mundialmente famoso, ao batizar de "soft 

power" o poder de nações de liderar e atrair outros países por sua influência cultural e não por 

seu poderio militar ou econômico. No argumento de Nye, países são poderosos não só porque 

têm bomba atômica ou um grande exército, mas porque exercem fascínio, admiração e 

atração. Por essa lógica, o Brasil, não exatamente conhecido por sua pujança militar, foi por 

muito tempo um "campeão do soft power" na política internacional. Foi. Em entrevista à BBC 

News Brasil, Nye afirma que "sob Bolsonaro, o Brasil perdeu muito de seu soft power". A 

erosão, segundo ele, se deveu especialmente à agenda pouco ambientalmente responsável do 

Brasil durante o governo do presidente, derrotado por Lula nas eleições de outubro. Fonte: G1 

Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líderes de instituições superiores de controle do G20 apontam desafios do mundo pós-

pandêmico 

Mercado | 05/12/2022 

 

Os 150 países que participaram da XXIV Assembleia-Geral das Instituições Superiores 

de Controle (Incosai), entre os dias 7 e 11 de novembro, no Rio de Janeiro, puderam realizar 

agendas paralelas à programação principal do congresso. Foram oportunidades para as 

delegações estreitarem o relacionamento umas com as outras, trocarem experiências e 

reforçarem parcerias. Em um desses encontros, o Tribunal de Contas da União (TCU) reuniu 

líderes do SAI20 (Superior Audit Institution, em inglês), grupo que agrega as instituições 

superiores de controle (ISC) dos países do Grupo dos Vinte (G20). O SAI20 foi criado neste 

ano e, em um primeiro momento, vem atuando no acompanhamento de políticas públicas com 

foco na retomada pós-pandemia, e para que as ISC contribuam com a implementação dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). 
Fonte: ASCOM TCU 
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Teleconsulta avança: 33% dos médicos e 26% dos enfermeiros no país atenderam 

pacientes remotamente 

Poder Executivo | 05/12/2022 

 

A teleconsulta foi utilizada para atender pacientes por 33% dos médicos e 26% dos 

enfermeiros no país, segundo apontou a TIC Saúde 2022, lançada na segunda-feira (5) pelo 

Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). A pesquisa, conduzida pelo Centro Regional de 

Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), também mostra um crescimento no uso de 

tecnologias pelos profissionais de saúde, se comparado com o cenário anterior à pandemia. O 

projeto de lei que regulamenta a prestação virtual de serviços de saúde (PL 1.998/2020) foi 

aprovado pelo Plenário do Senado na terça (29/11). O texto aprovado é um substitutivo com 

alterações feitas pelo Senado. Agora ele volta para a Câmara dos Deputados, que precisa 

confirmar essas mudanças. Fonte: ABRANET 
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WI-FI 6E inicia operação no Brasil 
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Os testes da primeira conexão Wi-Fi 6E outdoor da América Latina começaram, 

sábado (3), no Bairro do Campo Belo, na cidade de São Paulo. A nova tecnologia é uma 

evolução dos protocolos WiFi que operam em canais de 160 MHz na faixa de 6 GHz 

proporcionando maior velocidade e menor latência, comparáveis ao desempenho do 5G. O Wi-

Fi 6E outdoor está disponível para testes e demonstrações por dois meses aos frequentadores 

dos estabelecimentos da região.  No início das operações alcançou-se uma velocidade de 

download de 910,65 Mbps e uma velocidade de upload de 610,91 Mbps com latência de 5,24 

ms. Para a instalação da tecnologia, foi concedida pela Anatel uma autorização de uso 

temporário de espectro. Estiveram presentes no início das operações dos dois Access Point 

APs WiFi 6E outdoor instalados na Rua Gabriele D'Annunzio nº 1319, o prefeito de São Paulo, 

Ricardo Nunes, e o conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, além de representantes da 

Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação (SOR) e das empresas organizadoras 

do projeto. A iniciativa conta com a colaboração da Qualcomm, da Cambium Networks, da 

Telium e da Tecexpert Brasil e com  a cooperação da Associação Campo Belo Gastronomia. 
Fonte: ASCOM ANATEL  
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CFOAB participa de Fórum sobre Governança da Internet realizado na Etiópia 

Mercado | 06/12/2022 – 10h41min 

 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) participou da 17ª 

edição do Fórum sobre Governança da Internet (IGF), da Organização das Nações Unidas 

(ONU), em Addis Ababa (Etiópia), entre 28 de novembro e 2 de dezembro. O encontro teve 

como tema a internet resiliente para um futuro comum e sustentável compartilhado. O CFOAB 

foi representado, durante o painel "Fórum Aberto sobre Estabelecimento de Normas Técnicas e 

Direitos Humanos", na terça (29/11), pelo integrante da Comissão Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência Joelson Dias. O advogado falou da importância do IGF e do impacto 

das novas tecnologias sobre os direitos humanos. “O IGF tem se constituído em um importante 

fórum multissetorial para avaliação do impacto das novas tecnologias sobre os direitos 

humanos, como liberdade de expressão e privacidade, e segmentos sociais historicamente 

vulnerabilizados em seus direitos como as mulheres, pessoas negras, população LGBTQIA+ e 

as pessoas com deficiência”. Fonte: OAB 
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Além de secretaria no MCom, transição sugere um órgão multidisciplinar para políticas 

digitais 

Poder Executivo | 06/12/2022 – 08h52min 

 

Além da Secretaria de Serviços e Direitos Digitais, a ser criada na nova estrutura do 

Ministério das Comunicações, a equipe de transição está propondo ao futuro governo que 

tenha um órgão multidisciplinar para coordenar as diferentes ações e políticas digitais, explica 

Helena Martins, relatora e uma das coordenadoras da área de comunicação da equipe de 

transição. Ainda não está claro onde este órgão poderia ser criado, mas possivelmente não 

seria no Ministério das Comunicações nem na Anatel. As propostas estão em linha com o que 

tem sido defendido inclusive por representantes do setor empresarial, mas Martins explica que 

as ideias não vieram por essa demanda. "A constatação da equipe de transição é que, em 

relação a políticas digitais, era necessário tem na estrutura alguém olhando as políticas e os 

direitos do cidadão de forma conjunta", diz ela. Martins reconhece que o tema de políticas 

digitais transcende a área de comunicação e está relacionada a diferentes áreas, como 

educação, governo eletrônico, educação, entre outras. "Por isso é importante ter um conselho 
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ou algo do gênero que possa dar as diretrizes gerais", diz ela. Fonte: Teletime 
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Internet está mais acessível, mas os mais pobres do mundo ainda não têm 

oportunidades online 

Mercado | 06/12/2022 

 

O preço médio global dos serviços de banda larga móvel caiu de 1,9% para 1,5% da 

renda nacional bruta média per capita, mas as desigualdades ainda permanecem. Apenas 63% 

das mulheres estão usando a Internet em 2022, em comparação com 69% dos homens. Quase 

três quartos da população global com dez anos ou mais já possuem um telefone celular; e as 

jovens de 15 a 24 anos são a força motriz da conectividade, com 75% dos jovens em todo o 

mundo agora capazes de usar a Internet. Os apontamos são do “Facts and Figures”, a visão 

global anual sobre o estado da conectividade digital da União Internacional de 

Telecomunicações (UIT), a agência especializada das Nações Unidas para tecnologias de 

informação e comunicação (TICs). O custo dos serviços de Internet caiu lentamente em todo o 

mundo em 2022, a Internet tornou-se mais acessível em todas as regiões do mundo e entre 

todos os grupos de renda, com base na avaliação da UIT. Fonte: ABRANET 
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Operadoras de celular questionam lei de BH que trata de infraestrutura de 

telecomunicações 

Mercado | 05/12/2022 – 11h06min 

 

A Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel) questiona, no Supremo 

Tribunal Federal (STF), a constitucionalidade de lei do Município de Belo Horizonte que impõe 

condicionantes e exige licenciamento para a instalação e o funcionamento de infraestruturas de 

telecomunicações. O ministro Nunes Marques é o relator da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 1031. Para a associação, a Lei municipal 11.382/2022 invade a 

competência privativa da União para legislar, explorar e regulamentar o tema de 

telecomunicações. Na avaliação da Acel, ao estabelecer condicionantes para a implantação 

das estações transmissoras de radiocomunicação na capital mineira, impondo regras e critérios 

que interferem e restringem a prestação dos serviços, a norma acaba por regular a 

infraestrutura de telecomunicações, burlando a competência da União. A autora da ação citou 

precedentes do Supremo que fixam o entendimento de que a competência privativa da União 

para legislar sobre telecomunicações alcança as normas para instalação da infraestrutura 

correspondente, estreitando o âmbito de atuação de estados e municípios. Ao pedir a 

concessão da liminar, a Acel ressalta que a norma entra em vigor em janeiro de 2023. Fonte: 

ASCOM STF 
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Brasileiros demandam mais serviços de proteção de dados, aponta relatório focado na 

América Latina 

Mercado | 05/12/2022 – 10h 

 

O site de varejo Mercado Livre divulgou a edição do Relatório de Transparência de 

Dados referente ao segundo semestre de 2022. De acordo com o documento, ao qual o 

Estadão teve acesso, o Brasil é o mercado que mais exige a gestão dos dados dos usuários na 

plataforma em relação aos 18 países latino-americanos em que a empresa opera - de forma 

desproporcional à quantidade de vendas. A situação configura um desafio para a governança 

da companhia. De acordo com o marketplace, os brasileiros respondem por 55% das vendas 
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do Mercado Livre. Ainda assim, dentre os pedidos para exercer os direitos ARCO (Acesso, 

Retificação, Cancelamento e Oposição), 67% são do Brasil. Os direitos ARCO são previstos na 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para que os usuários de plataformas online possam 

controlar o que os site obtém deles, com as possibilidades de saber quais informações são 

obtidas, corrigir as que estiverem erradas, cancelar operações que não estiverem de acordo e 

se opor a tratamentos dos dados que não sejam autorizados previamente. Fonte: O Estado de S. Paulo  
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32ª Conferência Anprotec realiza cerimônia de abertura 

Mercado | 05/12/2022 

 

Aconteceu na manhã de segunda-feira (5), a cerimônia de abertura da 32ª Conferência 

Anprotec. Com um público de mais de 800 pessoas, a cerimônia contou com a presença de 

representantes da Anprotec, do co-realizador do evento, o Sebrae, do ministro de Ciência, 

Tecnologia e Inovação e dos organizadores locais, da aceleradora GetIn, da Secretaria 

Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de Salvador, além dos representantes 

governamentais das parceiras estratégicas. Francisco Saboya, presidente da Anprotec, deu 

início ao evento externalizando a satisfação em realizar o evento de forma presencial, após 

dois anos de edições virtuais, destacando a importância da realização de eventos deste porte 

para a contribuição na produção de conhecimento e conexões. Em seguida, Rosana Jamal, 

diretora de empresas da Anprotec, complementou com a necessidade de se construir cenários 

com mais diversidade para impulsionar a inovação, apresentando a iniciativa Female Scitech 

Capacity Building Program, em que a Anprotec foi convidada para ser membro fundador. Fonte: 

Anprotec 
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Insatisfeitos com renda, 88% dos trabalhadores informais no país desejam se formalizar, 

mostra FGV 

Mercado | 06/12/2022 – 15h01min 

 

Sete em cada dez trabalhadores atuando por conta própria, com ou sem CNPJ, 

gostariam de mudar de emprego para uma vaga que oferecesse vínculo empregatício. Quando 

considerados todos os trabalhadores informais – aqueles que não possuíam nenhum tipo de 

registro oficial, incluindo os trabalhadores sem carteira assinada no setor privado, 

empregadores e trabalhadores por conta própria sem CNPJ -, 87,7% afirmaram que gostariam 

de se formalizar, seja via carteira assinada, seja através de registro. Os dados são da 

Sondagem do Mercado de Trabalho, produzida pelo Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). “É mais gente trabalhando por necessidade (nesse tipo 

de ocupação) do que por uma vontade própria”, diz Rodolpho Tobler, coordenador e 

responsável técnico pela pesquisa do Ibre/FGV. Fonte: InfoMoney 
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Comissão aprova exigência de laudo detalhado de perícia médica do INSS sobre 

acidente de trabalho 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 14h23min 

 

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

projeto de lei que estabelece mecanismos para facilitar o contraditório em perícias médicas do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em caso de acidente de trabalho. O texto inclui 

dispositivos na Lei de Benefícios da Previdência Social. Foi aprovado o substitutivo elaborado 
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pela relatora, deputada Leandre (PSD-PR), ao Projeto de Lei 5773/19, do deputado Afonso 

Motta (PDT-RS), e um apensado. “A ideia é estabelecer conteúdo mínimo no laudo pericial 

para permitir eventual contestação”, explicou a relatora, ao concordar com parte da versão de 

Motta. Pelo texto aprovado, o médico perito entregará ao segurado um laudo conclusivo com o 

nome completo do paciente; declaração de existência ou não de relação causal entre a doença 

e o trabalho; declaração de aptidão ou inaptidão para o retorno ao trabalho; número de dias 

aos quais o segurado fará jus ao benefício; orientações para o recebimento do benefício e para 

a apresentação de recurso administrativo ou judicial; assinatura, nome e matrícula do médico. 
Fonte: Agência Câmara 
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Fundo de R$ 45 milhões vai investir em trabalho digno no Brasil 

Mercado | 06/12/2022 – 09h 

 

Um novo fundo de US$ 8,5 milhões (R$ 45 milhões) vai financiar iniciativas de apoio ao 

trabalho digno no Brasil. O veículo será gerido pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos e terá 

recursos da Laudes Foundation (da família Brenninkmeijer, dona da C&A), da Open Society 

Foundations (de George Soros) e da Fundação Ford. O fundo será lançado oficialmente 

amanhã e vai investir em projetos de grupos e organizações não-governamentais na defesa 

dos direitos de trabalhadores. Um dos objetivos é promover ações de equidade de raça e 

gênero no mercado de trabalho. Segundo relatório do Fundo Brasil com base em dados do 

IBGE, a informalidade no Brasil chega a mais de 50% das pessoas ocupadas, considerando 

trabalhadores por conta própria e empregados no setor público sem carteira assinada. Fonte: O 

Globo 
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Primeira Seção decidirá sobre exclusões da base de cálculo da contribuição 

previdenciária patronal 

Poder Judiciário | 06/12/2022 – 08h45min 

 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou os Recursos Especiais 

2.005.029, 2.005.087, 2.005.289 e 2.005.567, de relatoria do ministro Herman Benjamin, para 

julgamento sob o rito dos repetitivos. A questão submetida a julgamento, cadastrada como 

Tema 1.174 na base de dados do STJ, está assim ementada: possibilidade de excluir os 

valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e do trabalhador avulso e ao 

Imposto de Renda de pessoa física, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da 

contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros e ao RAT 

(antigo Seguro de Acidentes de Trabalho – SAT). O colegiado determinou a suspensão do 

trâmite de todos os processos que envolvam a matéria em primeira e segunda instâncias, e 

também no STJ, como previsto no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Fonte: 

ASCOM STJ 
Leia mais 
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Indicadores de desempenho frágeis prejudicam o aprimoramento das políticas 

trabalhistas 

Poder Legislativo | 05/12/2022 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou auditoria operacional na Secretaria do 

Trabalho (Strab) do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) para avaliar os indicadores de 

desempenho das políticas trabalhistas passivas. São exemplos de indicadores de políticas 

trabalhistas passivas: taxa de desemprego, taxa de crescimento do emprego formal, taxa de 

informalidade e taxa de rotatividade, admissões e desligamento. O trabalho avaliou a 
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confiabilidade, a validade e a praticidade dos indicadores trabalhistas e dos sistemas em que 

esses indicadores são produzidos, principalmente o Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged) e o Novo Caged. A auditoria identificou que o atual conjunto de 

indicadores produzidos pelo MTP não representa totalmente os fenômenos do emprego, sendo 

necessária a implementação de outros indicadores, como a taxa de rotatividade formal e a 

duração do emprego formal.  O conjunto atual de indicadores, assim, gera informações 

limitadas para a avaliação do impacto ou o aprimoramento das políticas ativas e passivas 

trabalhistas. Fonte: ASCOM TCU 
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