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Comissão de juristas propõe criação de autoridade para inteligência artificial 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 22h26min 

 

A Comissão de Juristas responsável por elaborar uma proposta de regulação de 

Inteligência Artificial no Brasil apresentou na terça-feira, 6, os substitutivos aos Projetos de Lei 

(PLs) 5.051/2019, 21/2020 e 872/2021. Os PLs visam estabelecer princípios, regras, diretrizes 

e fundamentos para regular o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial (IA) no 

Brasil. Entre as sugestões está a da criação de uma autoridade independente, que será órgão 

ou entidade da Administração Pública Federal responsável por zelar, implementar e fiscalizar 

o cumprimento dos princípios e regras apresentados. Essa autoridade também será 

responsável por atualizar a lista dos sistemas de inteligência artificial de risco excessivo ou de 

alto risco. O texto qualifica como sistemas de risco excessivo veículos autônomos, quando seu 

uso puder gerar riscos à integridade física de pessoas; aplicações na área da saúde, inclusive 

as destinadas a auxiliar diagnósticos e procedimentos médicos; e sistemas biométricos de 

identificação. Um dos critérios utilizados para essa lista é a utilização em larga escala, levando-

se em consideração o número de pessoas afetadas e a extensão geográfica, bem como a 

duração e frequência. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel vê com bons olhos discussões de regulação da economia digital 

Poder Executivo | 06/12/2022 – 19h39min 

 

A sinalização de regulação da economia digital no novo governo Lula é vista com bons 

olhos pela Anatel. Em diversas ocasiões, o presidente da agência, Carlos Baigorri, deixou 

claro que é necessário que o Estado se organize para tratar do assunto. O sentimento só se 

consolidou após o período eleitoral, quando a autarquia foi acionada pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) e o Supremo Tribunal Federal (STF) para agir no bloqueio de sites e aplicativos 

que distribuíam fake news. Ele vê que foi necessário o órgão "se reinventar" para essa tarefa, 

e que foi bem sucedido.  "Mas isso demonstrou que o Estado não tem uma infraestrutura 

institucional adequada para lidar com problemas da economia digital", colocou Baigorri em 

painel do Tech Fórum Latam, evento organizado pelo portal Convergência Digital em Brasília 

na terça-feira, 6. Por isso, ele encara com otimismo o que a equipe de transição tem 

apresentado. "Vejo com muitos bons olhos essa discussão de ampliar o papel do Estado no 

que diz respeito ao ecossistema digital." Segundo Baigorri, é necessário que a sociedade faça 

uma reflexão sobre qual deve ser o papel do Estado nisso. "Tem-se o grupo de juristas no 

Senado [Comissão que discute o marco legal da Inteligência Artificial], mas não tem ninguém 

da administração pública analisando o tema sob perspectiva regulatória", afirma. Ele cita que 

https://teletime.com.br/06/12/2022/comissao-de-juristas-propoe-criacao-de-autoridade-para-inteligencia-artificial/
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o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação tem iniciativas de fomento, mas que falta 

essa outra abordagem de regulação. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Baigorri: leilão do 5G deveria ter separado 700 MHz para novos entrantes 

Poder Executivo | 06/12/2022 – 18h39min 

 

O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, acredita que o leilão do 5G foi um sucesso, 

mas que deveria ter dado mais condições para novos entrantes, sobretudo as prestadoras de 

pequeno porte (PPPs). Para ele, a agência deveria ter destinado um bloco na faixa de 700 

MHz para essas empresas, além dos blocos regionais do 3,5 GHz que foram, de fato, 

disponibilizados e arrematados no certame de novembro do ano passado. Durante o Tech 

Fórum Latam, evento organizado pelo portal Convergência Digital em Brasília na terça-feira, 

6, Baigorri comentou que, se pudesse, teria refeito esta distribuição do espectro para garantir 

a concorrência. "É difícil ser competitivo só tendo espectro alto. Então, se eu pudesse voltar 

no tempo, teria colocado bloco de 700 MHz no mesmo corte regional para os que compraram 

o de 3,5 GHz. Assim, teríamos maior garantia de competição no mercado", declarou. A faixa 

de 700 MHz foi licitada em um único lote nacional e o vencedor foi a Winity, que pretende ser 

uma provedora de redes neutras móveis. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BNDES destina R$ 796,7 mi do Fust para acesso à banda larga 

Poder Executivo | 06/12/2022 – 18h28min 

 

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) vai destinar R$ 

796,7 milhões para investimentos na promoção do acesso à internet banda larga. Os recursos 

vêm do Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações), criado em 2000. 

Será o 1º grande repasse do fundo em 22 anos. A quantia será transferida pelo Ministério das 

Comunicações (MCom) e pelo Comitê Gestor do Fust para investimentos pelo BNDES. O 

contrato será assinado na 4ª feira (7.dez.2022), no Palácio do Planalto. Do total, R$ 7 milhões 

devem ser investidos em projetos na modalidade não-reembolsável, para expansão, uso e 

melhoria das redes e dos serviços de telecomunicações. Já em recursos reembolsáveis o Fust 

tem mais de R$ 789 milhões disponíveis. Fonte: Poder 360  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TIC deve crescer 32 vezes mais do que a América Latina em 2023, estima IDC 

Mercado | 06/12/2022 

 

Os gastos em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) feitos por empresas na 

América Latina devem crescer 32 vezes mais do que a economia da região em 2023, aponta 

estimativa da IDC. Enquanto os países da América Latina devem crescer, em média, 2,1% no 

próximo ano, os investimentos em tecnologias digitais devem avançar 69%, informou a 

empresa de pesquisa do setor de TIC, em conferência para a região, na terça-feira, 6. 

“Inteligência Artificial (IA), machine learning, robótica, nuvem, mobilidade e conectividade 

devem impulsionar os investimentos que superarão em 32 vezes o crescimento latino-

americano em 2023”, apontou Alejandro Floreán, vice-presidente de Consultoria e Estratégia 

da IDC para América Latina. Segundo a IDC, três circunstâncias podem atrapalhar o setor de 

TIC no ano que vem: uma potencial recessão na economia dos Estados Unidos, o 

prolongamento da guerra na Ucrânia e a incerteza política na América Latina, a qual pode 

restringir os investimentos. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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CVM terá papel ativo na definição de decreto sobre marco legal de critptoativos, diz 

presidente 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 13h33min 

 

A regulação de criptoativos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) será feita de 

forma pouco invasiva, disse na quarta-feira (7) o presidente da autarquia, João Pedro 

Nascimento. Segundo ele, o regulador terá um papel ativo na definição do decreto que irá 

regulamentar o Marco Legal das Criptomoedas, aprovado no fim de novembro. “Estamos muito 

atentos para trazer os criptoativos para o mercado organizado e temos contribuído nas 

discussões. A CVM pode e deve ser o órgão regulamentador de parcela importante dos 

criptoativos, e para isso precisamos de concurso público”, disse o executivo, ao participar do 

evento “CVM e o Mercado de Capitais - rumo aos 50 anos”, no Rio. O presidente da autarquia 

demonstrou preocupação com relação à segregação patrimonial. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRANSIÇÃO DE GOVERNO 

 

Lula anuncia ministros a partir do dia 13 e quer mesclar nomes técnicos com políticos 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 13h09min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve começar a anunciar no dia 13 

de dezembro os futuros ministros de seu governo e já começou a traçar os cenários para 

garantir a governabilidade no Congresso. A estratégia entre seus articuladores políticos é que 

o MDB tenha dois ministérios, o PSD um mais robusto e o União um e uma estatal. Segundo 

fontes, Lula ainda não começou a negociar esses espaços, o que só fará após a diplomação 

pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na segunda-feira, às 14h. Mas já tem na cabeça o 

desenho de como atrair os partidos no Legislativo. A ocupação desses espaços, ressalte-se, 

dependerá do desenrolar das negociações na próxima semana. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Chefes de Estado e autoridades de 12 países já confirmaram presença na posse de 

Lula, diz transição 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 12h30min 

 

A coordenação da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), informou, 

na quarta-feira (7), que ao menos 12 chefes de Estado e autoridades de outros países já 

confirmaram presença no evento, marcado para 1º de janeiro de 2023. São eles: Alemanha, 

Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guiné-Bissau, Portugal, 

Timor Leste e o rei da Espanha. A Venezuela não foi convidada formalmente para a posse, 

segundo o embaixador Fernando Luis Lemos Igreja, mas que a transição estuda uma saída 

diplomática para convidar o presidente do país, Nicolás Maduro. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Indígenas apresentam lista tríplice a Lula para comando do Ministério dos Povos 

Originários 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 11h43min 

 

A deputada eleita Sonia Guajajara (Psol-SP) informou que, até a próxima sexta-feira 

(9), a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) vai apresentar ao presidente eleito Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) uma lista tríplice para que o novo mandatário escolha quem vai chefiar 
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o Ministério dos Povos Originários. A criação da Pasta foi promessa de campanha do petista. 

Além do nome de Guajajara, a Apib deve apresentar como sugestões a deputada Joenia 

Wapichana (Rede-RR) e do vereador de Caucaia (CE) Weiber Tapeba (PT). Guajajara 

informou que há um debate em curso para que a Fundação Nacional do Índio (Funai) deixe a 

pasta da Justiça e passe a integrar o Ministério dos Povos Originários. Ela rebateu a ideia de 

que o presidente Lula poderia criar uma secretaria e não um ministério para os povos 

indígenas. “A gente nem cogita isso. O Lula já reafirmou que vai ser um ministério”, disse. Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad atua para retirar Teoria Monetária Moderna de PEC da Transição após críticas 

do mercado 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 11h21min 

 

Fernando Haddad, principal cotado para assumir o Ministério da Fazenda no governo 

Lula, atuou para retirar do relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição 

referência à Teoria Monetária Moderna. A menção no texto à MMT, na sigla em inglês, foi alvo 

de críticas de economistas do mercado financeiro e até mesmo de ironias nas redes sociais. 

De forma simplificada, essa corrente de pensamento defende que um governo pode emitir 

moeda para pagar dívidas sem que seja preciso um aumento da arrecadação. Críticos, no 

entanto, consideram que a teoria chancela o aumento deliberado de gastos sem se preocupar 

com as consequências, como endividamento e inflação. Essa é não é uma teoria consensual, 

e o mercado avaliou que ela vem ganhando espaço em visões mais heterodoxas de política 

econômica para sustentar uma política de aumento de gastos. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira convoca Guimarães para alertar sobre dificuldades com PEC da Transição 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 10h57min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), convocou na quarta-

feira (7) o deputado José Guimarães (PT-CE), escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula 

da Silva (PT) para fazer as articulações na Câmara, e avisou que uma atuação política do 

governo eleito no Supremo Tribunal Federal (STF) para tornar inconstitucionais as emendas 

de relator ao Orçamento atrapalhará a governabilidade e pode afetar até a aprovação da PEC 

da Transição. Lira alertou também que há dificuldade dentro da Câmara com a versão 

aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para a PEC da Transição. Os 

senadores aprovaram autorização para que o governo gaste R$ 168 bilhões a mais pelos 

próximos dois anos, dinheiro com o qual Lula pretende manter o Auxílio Brasil em R$ 600, 

criar um adicional de R$ 150 por criança e ampliar os investimentos públicos. A aliados, o 

presidente da Câmara reclamou que nenhum deputado sequer foi chamado para fazer o 

acordo que viabilizou a aprovação na CCJ e contou que não houve entendimento com os 

senadores sobre os valores da PEC em reunião organizada segunda-feira. O único 

entendimento foi sobre o prazo de dois anos de vigência. Há um incômodo de que a narrativa 

“foi mal construída” e se ampliará os gastos e déficit fiscal sem contrapartidas de redução de 

despesas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula estuda nome de deputada Rejane Dias para comandar pasta dedicada a mulheres 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 08h54min 

 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/12/07/indgenas-apresentam-lista-trplice-a-lula-para-comando-do-ministrio-dos-povos-originrios.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/12/07/indgenas-apresentam-lista-trplice-a-lula-para-comando-do-ministrio-dos-povos-originrios.ghtml
https://www.estadao.com.br/economia/referencia-a-teoria-monetaria-moderna-mmt-na-pec-da-transicao-e-detonada-pelo-mercado-e-pt-recua/
https://www.estadao.com.br/economia/referencia-a-teoria-monetaria-moderna-mmt-na-pec-da-transicao-e-detonada-pelo-mercado-e-pt-recua/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/12/07/lira-convoca-bombeiro-de-lula-para-alertar-sobre-dificuldades-com-pec-da-transicao.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/12/07/lira-convoca-bombeiro-de-lula-para-alertar-sobre-dificuldades-com-pec-da-transicao.ghtml


 
 
 

Caso o marido não assuma um ministério, a ex-senadora e atual deputada federal 

Rejane Dias (PT-PI) se cacifa para comandar a pasta dedicada a mulheres no governo do 

presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Rejane é casada com o ex-governador do 

Piauí e senador eleito Wellington Dias (PT), visto por petistas como o melhor perfil para a Casa 

Civil de Lula. O presidente eleito, no entanto, tem sinalizado que entregará a pasta ao ex-

governador da Bahia Rui Costa, que deixou de disputar as eleições para garantir a vitória de 

Jerônimo Rodrigues no estado. Caso se confirme essa tendência, Wellington ficaria no Senado 

para ajudar na articulação na casa legislativa vista como mais delicada no ano que vem. E 

Rejane assumiria o ministério da Mulher. Atualmente, a deputada faz parte do grupo de 

trabalho que discute direitos humanos no governo de transição. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula e Nísia, favorita para o Ministério da Saúde, já se reuniram 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 07h12min 

 

Nísia Trindade, presidente da Fiocruz e a favorita para ocupar o Ministério da Saúde 

no próximo governo, conforme revelou Natuza Nery, já teve pelo menos uma reunião com Lula 

nesta fase de transição. Nísia integra o grupo de trabalho que cuida da área de Saúde. Mas 

seu encontro com Lula foi já na condição de possível ministra. Quem acompanha de perto as 

articulações para a indicação do novo ministro não vê hoje nenhum concorrente com força 

para barrar a nomeação da presidente da Fiocruz. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Advogado de Lula, Cristiano Zanin é cotado para órgão vinculado à Presidência 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 05h 

 

Advogado de Lula na Lava Jato, Cristiano Zanin está sendo cotado, entre petistas, 

para assumir a Secretaria de Assuntos Jurídicos, órgão vinculado à Presidência. A passagem, 

porém, não tardaria e duraria até a possível indicação dele ao STF em uma das duas vagas 

que serão abertas em 2023. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula quer mulheres no comando da Caixa Econômica e do Banco do Brasil 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 04h45min 

 

Os nomes podem ainda não estar fechados, mas Lula já tem dividido com aliados 

próximos o perfil que deseja no comando do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal: 

mulheres. A Caixa e o BB são as duas maiores instituições financeiras públicas e funcionam 

como instrumento central para viabilizar políticas sociais, como o pagamento do Bolsa Família 

e o financiamento imobiliário. O plano também é visto como uma forma de o governo eleito 

aumentar a participação feminina em cargos de peso. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Governo eleito avalia dividir Ministério do Planejamento 

Poder Executivo | 06/12/2022 – 23h15min 

 

A reforma da estrutura ministerial, em discussão no governo eleito de Luiz Inácio Lula 

da Silva (PT), pode não apenas recriar o Ministério de Planejamento, Gestão e Orçamento 

como também subdividir a pasta. Está em análise a possibilidade de separar a gestão 

orçamentária e de pessoal (as atividades de curto prazo) da elaboração de projetos e políticas 

públicas com visão de longo prazo. A discussão para uma eventual cisão foi confirmada pelo 
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coordenador técnico da equipe de transição, Aloizio Mercadante, na terça-feira (6) durante 

conversa com jornalistas. O desenho final, destacou Mercadante —se haverá criação de dois 

ministérios ou de secretarias sob uma única pasta— ainda está em discussão. "Aqui no 

Planejamento tem uma discussão ainda em evolução: se a gente cria um único ministério ou 

de alguma forma separa um pouco essa função, de planejamento, orçamento e gestão, da 

[discussão] de governo digital e reforma de Estado, porque o Estado precisa ser reformado, 

precisa aumentar eficiência e melhorar as condições de serviços", afirmou o petista. Fonte: Folha 

de S. Paulo 
Leia mais 
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PEC da Transição é aprovada na CCJ com mudanças 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 20h11min 

 

O relator da PEC da Transição, senador Alexandre Silveira (PSD-MG), decidiu 

aumentar em R$ 145 bilhões o limite do teto de gastos no lugar de excluir R$ 198 bilhões das 

despesas com o Auxílio Brasil e investimentos. Ele também reduziu para dois anos o prazo 

dessa elevação e determinou que o próximo governo terá de definir novas regras fiscais no 

ano que vem em substituição ao teto. O relatório também incluiu as despesas com o Auxílio 

Gás. Durante a votação da PEC no Plenário marcada para a quarta-feira (7), diversos 

senadores — incluindo aliados de Bolsonaro — vão tentar reduzir o prazo para um ano e o 

valor do endividamento. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) alega que os R$ 200 a mais do Auxílio Brasil 

vão custar R$ 50 bilhões. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 
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Jaques Wagner diz que governo eleito concorda com corte de R$ 30 bi na 'PEC da 

Transição' 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 16h02min 

 

O senador Jaques Wagner (PT-BA), articulador da “PEC da Transição” no Senado, 

afirmou que a equipe do governo eleito concorda com a redução de R$ 30 bilhões na fatura 

da proposta para garantir a aprovação do texto. Ele afirmou, durante sessão da Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ), que a equipe de transição também concorda em enviar o novo 

arcabouço fiscal para o Congresso em até seis meses. Em contrapartida, ele pede que a 

licença para ampliação de gastos seja mantida em dois anos. — Concordamos na redução de 

R$ 30 bilhões (no valor da PEC). Evidente que a equipe nova preferia que a redução não fosse 

de R$ 30 bilhões, fosse de R$ 20 bilhões. Estou aqui assumindo a responsabilidade na 

tentativa de chegarmos a um acordo de aceitar o que foi proposto, de R$ 30 bilhões — afirmou. 
Fonte: O Globo 

Leia mais 
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Equipe de Lula articula rever estrutura de ministérios, autarquias e secretarias 

Poder Executivo | 06/12/2022 – 15h25min 

 

A cargo do gabinete de transição, a remodelagem do primeiro escalão do governo Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) abre debate sobre o futuro de estruturas governamentais. Muitas 

delas estão concentradas hoje no robusto Ministério da Economia. Mas as discussões em 

andamento envolvem ao menos dez pastas no total, incluindo Agricultura, Desenvolvimento, 

Cultura, Comunicações, Ambiente e Relações Exteriores. A EBC (Empresa Brasileira de 

Comunicação), a Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e o 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) estão, tradicionalmente, 
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entre as autarquias cobiçadas. Seu destino dependerá de uma palavra final do presidente 

eleito. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

 

Novo governo fará nova reforma administrativa, informa transição 

Poder Executivo | 06/12/2022 – 19h22min 

 

O governo eleito pretende descartar a atual proposta de reforma administrativa e trocá-

la por outra, informou na terça-feira (6) o Gabinete de Transição. Segundo o grupo de trabalho 

de Planejamento, Orçamento e Gestão, os reajustes aos servidores públicos serão graduais, 

porque o Orçamento de 2023 não tem espaço para uma recomposição total das perdas 

salariais acumuladas em sete anos. Em relação à reforma administrativa, a economista e ex-

secretária de Orçamento Federal Esther Dweck, integrante do grupo de trabalho, informou que 

o Congresso precisará aprovar a retirada da tramitação do texto atual. Isso porque a Proposta 

de Emenda à Constituição 32 (PEC 32) chegou a ser aprovada em algumas comissões da 

Câmara dos Deputados. Fonte: O Sul 
Leia mais 
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REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Por arcabouço fiscal, precisamos de reforma tributária, diz Haddad 

Poder Executivo | 06/12/2022 – 22h37min 

 

Principal nome cotado para o Ministério da Fazenda no futuro governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT), o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) defendeu na 3ª feira (6.dez.2022) que 

o Congresso Nacional discuta logo no início do ano legislativo uma reforma tributária para, só 

então, começar a falar de uma nova regra fiscal que substitua o atual teto de gastos.  “Para 

ter o arcabouço fiscal, você precisa de reforma tributária. Todo mundo precisa entender que é 

preciso uma reforma tributária agora. Já gastamos 20 anos com esse assunto. Eles podem 

caminhar juntos, mas têm que se conciliar. Pode até aprovar junto, mas não podem estar em 

contradição um com o outro. O país precisa desse entendimento”, disse a jornalistas. Fonte: Poder 

360  
Leia mais 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

CVM lança Agenda Regulatória 2023  

Poder Executivo | 07/12/2022 – 14h 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lança na quarta-feira (7) sua Agenda 

Regulatória 2023, listando as prioridades normativas para o próximo ano. Temas para consulta 

pública: transferência de custódia / Portabilidade de Fundos; revisão de produtos destinados 

para investidores de varejo e conceito de investidor qualificado; revisão e atualização da 

Resolução CVM 81 (norma que dispõe sobre assembleias de acionistas), a fim de realizar 

aprimoramentos como, por exemplo, eventual dispensa da norma para um subconjunto de 

companhias abertas e expansão da norma para assembleias extraordinárias. Fonte: ASCOM CVM 
Leia mais 
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Ministério da Economia começa a utilizar Catálogo Eletrônico de Padronização 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 12h16min 
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Na próxima segunda-feira (12/12), o Ministério da Economia começa a utilizar o 

Catálogo Eletrônico de Padronização para realização de compras, serviços e obras da 

Administração Pública federal. O primeiro produto apresentado no catálogo para proposta de 

padronização de compra será água mineral natural, em audiência pública transmitida, a partir 

das 14h30, no canal do YouTube do ME. O catálogo é uma solução de gerenciamento 

centralizado para uniformizar os itens contratados pela Administração Pública. A novidade 

atende às determinações da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conhecida como Nova Lei 

de Licitações, que prevê a padronização das compras no âmbito da Administração Pública 

federal direta, autárquica e fundacional. O objetivo é trazer mais eficiência e economia em 

licitações públicas. A solução eletrônica contempla não só a especificação do item a ser 

contratado, mas também todos os documentos que compõem a fase preparatória da licitação. 
Fonte: ASCOM ME 
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É assim que o metaverso pode influenciar a indústria de alimentos e os consumidores 

Mercado | 06/12/2022 

 

O metaverso pode mudar o paradigma da indústria alimentícia e também dos 

consumidores, já que neste mundo virtual será possível realizar atividades que não cabem na 

vida real. Essa conexão entre o físico e o digital está transformando gradativamente o 

comportamento do consumidor , no que diz respeito ao que veste, come, como se diverte e, 

principalmente, como paga por toda essa experiência. E é que, segundo a consultoria 

McKinsey & Company, os gastos no metaverso podem chegar a 5 trilhões de dólares até 2030. 

Uma das desvantagens dessa nova tecnologia é que, por não ser um produto de consumo em 

massa, ainda gera incertezas. No entanto, algumas empresas do setor alimentício com foco 

em alimentos e bebidas já entraram nesse mundo virtual. Fonte: ABIA 
Leia mais 
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Panorama da adesão de novas tecnologia no food service 

Mercado | 06/12/2022 

 

O segmento de restaurantes, lanchonetes e outros serviços de alimentação têm 

aderido às novas tecnologias disponíveis no mercado. Porém, essa adesão tem sido desigual, 

com alguns perfis de estabelecimentos implementando novas soluções com maior velocidade, 

conforme a demanda do seu público-alvo e suas possibilidades de investimento. Essa é uma 

das percepções que a pesquisa Fispal Food Digital, realizada em 2022 pela Fispal Food 

Service e Fispal Sorvetes e pela EJFGV, traz sobre esse mercado. Os dados mostram ainda 

que, mesmo entre os estabelecimentos que não possuem grande adesão às tecnologias, 

existe a ambição de incluir inovações para melhor atender os clientes, mas o custo pode ser 

um impedimento, além de outras variáveis. Para Célio Salles, conselheiro de Administração 

Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel, a pandemia acabou por 

tornar mais urgente a necessidade de recorrer a algumas tecnologias. Ele destaca 

necessidades que foram aceleradas pela pandemia, como redução de custos, aumento da 

produtividade e atuação em novos canais de vendas. “Soluções tecnológicas são essenciais 

para o desenvolvimento de soluções para sanar esses pontos”, diz Salles. Fonte: Food Connection 
Leia mais 
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CVM vai começar a analisar internalização de ordens em 2023 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 15h37min 

 

A CVM divulgou a agenda regulatória para 2023 e um dos temas a analisar é a 

internalização de ordens. O assunto será tratado inicialmente por um estudo de análise de 

impacto regulatório. O regulador vai buscar experiência internacional e possíveis caminhos 

para tratar do tema, disse o superintendente de desenvolvimento de mercado, Antonio 

Berwanger. Outros assuntos que a CVM vai tratar no ano que vem são temas como 

influenciadores digitais, de fundos de investimento das cadeias agroindustriais (Fiagro) e 

Brazilian Depositary Receipts (BDRs), por exemplo. Por meio da internalização de ordens é 

possível realizar o fechamento de negócios com valores mobiliários sem passar pela bolsa. A 

análise sobre o tema envolve aspectos como o enxugamento de liquidez do livro de ordens, o 

impacto na formação dos preços e regras de transparência dos negócios realizados. A CVM 

autorizou o Retail Liquidy Provider (RLP), um formato de internalização que vem sendo 

monitorado. O modelo foi estruturado experimentalmente dentro da B3. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Portaria remaneja R$ 3,3 bilhões de despesas obrigatórias para discricionárias dentro 

dos ministérios 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 13h48min 

 

A Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia (Seto/ME) 

publicou, em edição extra do Diário Oficial da União de terça-feira (6/12), a Portaria nº 10.395, 

que define o remanejamento – dentro dos ministérios e principalmente de despesas 

obrigatórias com controle de fluxo para despesas discricionárias – de um total de pouco mais 

de R$ 3,3 bilhões. O valor realocado dentro de cada ministério ou órgão está discriminado no 

Anexo II da portaria. Cabe a cada um deles alocar internamente esses recursos, conforme 

suas prioridades. O montante global de cada ministério foi preservado. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 
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Desembolsos do BNDES vão gerar R$ 18 bi em crédito para pequenas e médias em 

2023, diz Montezano 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 11h54min 

 

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

Gustavo Montezano, destacou a geração de crédito para pequenas e médias empresas como 

uma das prioridades da gestão do banco durante sua gestão. Segundo Montezano, o BNDES 

foi colocado, durante muito tempo, em uma posição “monopolista” que distribuía recursos para 

o mercado privado, mas está seguindo uma tendência internacional de atuação transversal e 

multiplataforma. De acordo com o presidente do banco de fomento, os desembolsos em que 

o BNDES é garantidor de forma indireta vão gerar R$ 18 bilhões de crédito para pequenas e 

médias empresas no ano que vem. Montezano participa, ao lado da diretoria do banco, da 

abertura do BNDES Day, na sede da instituição, no Rio de Janeiro. Segundo o diretor de 

participações, mercado de capitais e crédito indireto, Bruno Laskowsky, o banco irá 

desembolsar R$ 45 bilhões para pequenas e médias empresas este ano através do BNDES 

Digital. O diretor estima que o BNDES é responsável por 25% de todas as transações ou 

volume de crédito relacionado ao ecossistema de crédito do MPMPE no país. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tesouro Direto lança cadastro simplificado e investimento via Pix 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 11h08min 
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O programa Tesouro Direto lança na quarta-feira (07) o Cad&Pag, a fusão do cadastro 

simplificado e um novo método de pagamentos, via Pix. As novas funcionalidades tornam 

possível a realização de investimentos em menos de cinco minutos, sem a necessidade de ir 

a uma instituição financeira ou outras burocracias, e ainda realizar o aporte por meio de um 

Pix. Tudo isso sem sair do site do Tesouro Direto. O novo cadastro simplificado é uma 

funcionalidade que facilita o registro de novos investidores no programa, permitindo o primeiro 

investimento de forma fácil e rápida. Ele integra os sistemas do Tesouro Direto, do Gov.br e 

das instituições financeiras em um processo unificado, simplificando desde o cadastro das 

informações pessoais, até a criação da conta com o banco ou corretora - tudo para o 

interessado fazer seu investimento. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 
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IGP-DI tem queda de preços de 0,18% em novembro 

Mercado | 07/12/2022 – 09h17min 

 

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou deflação (queda 

de preços) de 0,18% em novembro, segundo dados divulgados na quarta-feira (7), no Rio de 

Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Em outubro, houve deflação mais intensa: 

0,62%. Apesar das deflações, o IGP-DI acumula inflação de 4,71% no ano e 6,02% em 12 

meses. Em novembro de 2021, o índice havia tido deflação de 0,58% no mês e acumulado 

inflação de 17,16% em 12 meses. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Banco Central define na quarta-feira (7) se mantém a taxa básica de juros em 13,75% 

ao ano 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 07h17min 

 

A última reunião deste ano do Copom (Comitê de Política Monetária), do BC (Banco 

Central), define na quarta-feira (7) a taxa básica de juros que permanecerá vigente até meados 

de 2023. A expectativa é de que a taxa Selic seja mantida em 13,75% ao ano, o maior patamar 

desde o início de 2017. O mercado financeiro espera que o Copom mantenha os juros básicos 

pela terceira vez seguida em 13,75% ao ano, taxa alcançada no encontro de agosto, no ciclo 

de aperto monetário mais longo da história do comitê. Esse índice está em vigor desde o 

encontro de agosto, e, em setembro, o colegiado o manteve, decretando o fim do mais longo 

ciclo de alta de juros de sua história, iniciado em março do ano passado, que levou a taxa de 

2% ao ano para o patamar atual, na tentativa de conter o avanço da inflação. Fonte: Correio do Povo 
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Ministros do STF dizem ser improvável pedido de vista em julgamento sobre emendas 

de relator 

Poder Judiciário | 07/12/2022 – 09h16min 

 

Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) avaliam ser improvável algum deles 

pedir vista do processo que analisa a constitucionalidade das emendas de relator, pautado 

para esta quarta-feira (7). Eles afirmam não haver clima diante da pressão da opinião pública 

sobre o tema. Ainda assim, há chances de o julgamento não ser concluído na quarta (7) porque 

outros serão analisados na frente. Caso isso ocorra, o Congresso ganha tempo para resolver 

a situação junto com a PEC da Transição. Parlamentares acreditam que o STF vai declarar a 
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inconstitucionalidade da modalidade de pagamento. Incluindo-a na Constituição por meio da 

PEC, o problema é resolvido. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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TSE aprova contas da campanha de Lula e Alckmin 

Poder Judiciário | 06/12/2022 – 20h22min 

 

Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou terça-feira (6) as contas 

da campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente eleito, 

Geraldo Alckmin, no pleito deste ano. Com base em relatório de técnicos do TSE, o relator do 

processo, o ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que "falhas pontuais" identificadas na 

prestação de contas foram esclarecidas e não comprometeram a regularidade das contas.  O 

ministro ressaltou que os técnicos do tribunal analisaram cerca de 11 mil documentos da 

prestação de contas e 2,5 mil notas fiscais.  "Considerando que as ocorrências apontadas pela 

unidade técnica encontram-se plenamente superadas, ante a apresentação de 

esclarecimentos e documentos, reconheço a integral regularidade da movimentação financeira 

submetida ao TSE", afirmou o relator.  Também votaram a favor da aprovação os ministros 

Carlos Horbach, Sergio Banhos, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Cármen Lúcia e o 

presidente, Alexandre de Moraes. Fonte: Agência Brasil  
Leia mais 
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Barroso adia análise de pedido de arquivamento da PGR e prorroga por mais 60 dias 

investigação sobre Bolsonaro aberta a partir da CPI 

Poder Judiciário | 06/12/2022 – 19h05min 

 

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou na 

terça-feira, 6, por mais 60 dias, a investigação sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro 

(PL) na pandemia, aberta a partir da CPI da Covid. A apuração também atinge filhos do 

presidente e aliados do governo. A decisão cita a necessidade de "sistematização" dos 

documentos entregues pelos senadores. A comissão parlamentar foi encerrada em outubro 

do ano passado. "Tendo em vista que a sistematização da documentação apresentada pela 

Comissão Parlamentar de Inquérito ainda não foi concluída, defiro o pedido de prorrogação do 

prazo para continuidade das investigações por mais 60 dias", escreveu o ministro. Fonte: O Estado 

de S. Paulo 
Leia mais 
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Com a presença de Bolsonaro, novos ministros do STJ são empossados 

Poder Judiciário | 06/12/2022 – 18h01min 

 

Os ministros Messod Azulay e Paulo Sérgio Domingues foram empossados na terça-

feira como novos integrantes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A cerimônia foi 

acompanhada pelo presidente Jair Bolsonaro, responsável pela indicação dos dois. Esse é 

apenas o quarto evento público ao qual Bolsonaro compareceu desde a sua derrota nas 

eleições presidenciais, no fim de outubro. Nos últimos 10 dias, ele também esteve em três 

cerimônias militares. O presidente, que está há mais de um mês sem fazer declarações 

públicas, não discursou em nenhuma das solenidades. Azulay e Domingues foram indicados 

por Bolsonaro no início de agosto, mas as indicações só foram analisadas pelo Senado no 

mês passado, depois das eleições. Os dois foram aprovados por ampla margem. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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BNDES contrata gestoras do fundo Criatec 4, que investirá em startups com foco 

socioambiental 

Poder Executivo | 07/12/2022 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contratou a 

Crescera Capital e a Triaxis Capital como gestoras do Fundo Criatec 4 ASG. A quarta edição 

da iniciativa tem como foco o compromisso socioambiental das empresas startups investidas, 

além do desenvolvimento de práticas de governança. A contratação foi anunciada na quarta-

feira (7) pelo Filipe Borsato, Chefe do Departamento de Gestão de Investimentos em Fundos 

do BNDES, durante o BNDES Day, evento sobre desenvolvimento sustentável que está sendo 

realizado no edifício do Banco. O fundo investirá em empresas brasileiras de base tecnológica 

e crescimento acelerado com faturamento bruto de até R$ 16 milhões ao ano. A meta de 

captação é de R$ 300 milhões e a participação do Banco será limitada a 50% do total captado 

(observado o limite de R$ 125 milhões). O fundo terá prazo de duração de dez anos, sendo 

até 5 anos de captação e investimento. Os desinvestimentos – vendas das participações 

adquiridas devem ser realizados até 2033. Fonte: ASCOM BNDES 
Leia mais 
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Estudo propõe revisão nos processos de formulação orçamentária e controle de 

gastos públicos 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 15h21min 

 

A criação de uma instância de notáveis e a instituição de comitê deliberativo para tratar 

de temas relativos ao Tesouro e Orçamento são as principais recomendações do estudo 

Arquitetura Organizacional do Orçamento e Tesouro, elaborado com a finalidade de identificar 

o modelo de estrutura organizacional que melhor integra os macroprocessos de gestão 

orçamentária, fiscal e financeira. As medidas trariam ganhos pela ampliação dos espaços de 

deliberação dos processos de formulação orçamentária, controle e avaliação dos gastos 

públicos, enfatizando a importância da participação conjunta de diferentes atores na tomada 

de decisão do governo. Realizado entre setembro e novembro de 2022, o estudo está 

disponível em duas versões. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 
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TCU deve decidir se receita própria do BC deve integrar Orçamento 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 05h01min 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) começa a definir na quarta-feira uma divergência 

contábil e orçamentária que coloca, de um lado, Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e o 

Tesouro Nacional, e de outro o Banco Central. O processo discute se a receita própria obtida 

pela autoridade monetária deve fazer parte do Orçamento Geral da União ou do orçamento 

próprio do BC. A discussão se arrasta no TCU desde 2019 e foi colocada em julgamento pelo 

relator, o presidente Bruno Dantas. No passado, o Banco Central arrecadava recursos próprios 

por meio de multas ou tarifas cobradas do mercado e utilizava essa receita primária para pagar 

despesas primárias do próprio órgão, desonerando a União de transferir fluxo financeiro ao 

BC. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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CMO aprova nove projetos de créditos adicionais 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 19h58min 
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A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou na terça-feira (6) nove projetos de 

lei que abrem créditos adicionais. Essas propostas ainda irão a votação no Plenário do 

Congresso Nacional. Entre os beneficiados estão diversos ministérios, a Empresa Brasileira 

de Participações em Energia Nuclear e o Fundo do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Fonte: 

Agência Senado  
Leia mais 
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Comissão Mista de Orçamento aprova os 16 relatórios setoriais de 2023 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 18h14min 

 

A Comissão Mista de Orçamento deu mais um passo na tramitação do Orçamento de 

2023 (PLN 32/22), aprovando os 16 relatórios setoriais sobre o texto. Nos próximos dias, os 

parlamentares devem analisar o relatório do comitê que avalia obras com indícios de 

irregularidades e, em seguida, o relatório final do senador Marcelo Castro (MDB-PI). Durante 

a votação dos relatórios setoriais, o deputado Carlos Henrique Gaguim (União-TO), relator da 

área de Desenvolvimento Regional, apresentou seu parecer com uma solicitação de R$ 12 

bilhões ao relator-geral, senador Marcelo Castro (MDB-PI), para a área de habitação. Fonte: 

Agência Câmara  
Leia mais 
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Congresso faz apelo para que STF mantenha emenda de relator válida 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 15h02min 

 

Poucas horas antes do início do julgamento sobre o "orçamento secreto" no Supremo 

Tribunal Federal (STF), o Congresso Nacional fez mais um apelo à Corte para que mantenha 

válidas as emendas de relator. Em memorial assinado em conjunto, o Senado Federal e a 

Câmara dos Deputados afirmam que o Poder Legislativo tem feito "inegável esforço" para 

ampliar a transparência na destinação dos recursos. Segundo o documento enviado ao 

Supremo, a partir da execução orçamentária de 2023, "será obrigatória a prévia identificação 

do parlamentar solicitante" das emendas, o que atualmente não acontece. Ainda que o tribunal 

tenha, em caráter liminar, determinado ao Congresso a criação de uma plataforma para 

esmiuçar os detalhes das indicações e dos repasses, o sistema implementado ainda é 

considerado falho. O principal problema é a possibilidade de que "usuários externos" indiquem 

as emendas, abrindo margem para que qualquer deputado ou senador terceirize o cadastro e 

omita seu nome. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Marinho oficializa candidatura à presidência do Senado e promete combater ativismo 

judicial 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 14h28min 

 

O senador eleito e ex-ministro Rogério Marinho (PL-RN) oficializou, na quarta-feira (7), 

a candidatura à presidência do Senado Federal, prometendo combater o que chamou de 

ativismo judicial. Candidato escolhido pelo PL em alinhamento direto com o presidente Jair 

Bolsonaro (PL), Marinho irá travar forças contra a reeleição do atual presidente do Congresso, 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ao anunciar a candidatura, Marinho citou as manifestações que 

ocorrem desde o fim das eleições a favor de Bolsonaro e disse que elas são "bem-vindas", 

desde que sem ferir princípios constitucionais. "Se manifestar pelo inconformismo faz parte do 

processo democrático", defendeu. Para o senador eleito, o que deve ser combatido são os 

excessos e radicalismo "daqueles que se utilizam desses subterfúgios para praticarem atos 
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antidemocráticos e do cerceamento da liberdade de expressão das pessoas. Isso que ameaça 

nossa democracia". Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 
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Ministro Nunes Marques envia à Procuradoria-Geral da República pedido de Bolsonaro 

para investigar Gleisi e Lula 

Poder Judiciário | 07/12/2022 – 12h59min 

 

O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), enviou à PGR 

(Procuradoria-Geral da República) uma ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, que 

por meio de ofício da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, pede a instauração de ação 

penal contra Gleisi Hoffmann e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva por supostos crimes 

praticados contra a honra do presidente. Segundo a representação, Lula e Gleisi teriam 

utilizado de seus comícios e propaganda eleitoral oficial, como oportunidade para imputar a 

Bolsonaro fatos ofensivos à sua reputação, além de terem supostamente difamado o 

presidente. Fonte: O Sul 
Leia mais 
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Frente evangélica declara apoio à reeleição de Lira na Câmara 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 12h29min 

 

A Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional oficializou o apoio à 

reeleição de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara, em fevereiro de 2023. O 

anúncio foi realizado durante culto do grupo na 4ª feira (7).  Na ocasião, o presidente da frente, 

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), leu e entregou um documento com projetos de lei que o grupo 

defende. Entre as propostas estão o Estatuto do Nascituro –que proíbe o aborto do feto em 

qualquer circunstância–, o Estatuto da Família e o PL 4.188 de 2020 para assegurar o livre 

exercício da crença e cultos religiosos. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Lula espera que STF declare orçamento secreto inconstitucional 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 08h52min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou a aliados que espera que o 

Supremo Tribunal Federal (STF) declare inconstitucionais as emendas de relator, também 

conhecidas como "orçamento secreto". Lula tem repetido internamente as críticas que já fez 

publicamente na campanha eleitoral: esse mecanismo prejudica a transparência e a 

governabilidade do país, além de limitar os investimentos públicos em prol do atendimento as 

bases eleitorais dos parlamentares. Segundo aliados com os quais tratou do tema ao longo da 

terça-feira, Lula não tem arriscado prognósticos ou placar sobre o julgamento que começará 

na quarta-feira, mas disse esperar que o processa seja concluído com uma decisão pela 

inconstitucionalidade desse mecanismo (que dá ao Congresso o poder de decidir para onde 

encaminhar recursos bilionários sem que se saiba quem são os reais autores de cada 

indicação). O petista chegou a conversar com ministros em jantares e defender o fim dessas 

verbas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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STF deve iniciar na quarta-feira (7) julgamento do orçamento secreto 

Poder Judiciário | 07/12/2022 – 07h30min 
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O Supremo Tribunal Federal (STF) deve iniciar na tarde de quarta-feira (7) o 

julgamento do orçamento secreto, que engloba as chamadas emendas de relator. O 

mecanismo permite que o Poder Executivo repasse recursos para parlamentares via 

Orçamento Federal. Com isso, os parlamentares direcionam as verbas para ações nos 

estados e municípios. No entanto, uma ação apresentada na corte aponta que existe 

inconstitucionalidade nesse tipo de repasse, principalmente em relação a informações sobre 

quem recebe e para onde são destinados os recursos. Somente neste ano, foram repassados 

R$ 11,5 bilhões aos parlamentares de recursos administrados pela Câmara, e R$ 5 bilhões 

administrados pelo Senado. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Senado aprova PEC que impede a extinção de tribunais de contas 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 22h53min 

 

O Senado aprovou na 3ª feira (6.dez.2022) a PEC (proposta de emenda à 

Constituição) 2 de 2017, que estabelece os tribunais de contas de Estados e municípios como 

órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. Assim, eles 

não podem ser extintos. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Uma emenda 

apresentada ao texto incluiu a proibição de que novos tribunais de contas sejam criados. A 

justificativa foi evitar que a PEC motivasse o surgimento de novos órgãos, gerando pressão 

sobre os recursos públicos. Hoje existem 32 tribunais de contas estaduais e municipais, além 

do TCU (Tribunal de Contas da União). Fonte: Poder 360  
Leia mais 
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Lira descarta instalar CPI do Abuso de Autoridade em 2022 

Poder Legislativo | 06/12/2022 – 20h04min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou em plenário que 

não haveria tempo hábil para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) 

para investigar supostos abusos de autoridade por ministros do Supremo Tribunal Federal 

(STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele sugeriu ao autor que busque assinaturas de 

apoio na nova legislatura para criar uma CPI mista, com deputados e senadores. O autor do 

pedido de CPI, deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), fez uma questão de ordem no plenário 

solicitando que Lira instale a comissão porque já teria o apoio dos 171 deputados necessário 

para isso e, na visão dele, fato determinado para investigação. “É muito grave o que está 

ocorrendo, tivemos mais dois parlamentares com suas redes censuradas e sei que vossa 

Excelência também está preocupada com essa situação”, afirmou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Congresso do Peru ignora ordem de Castillo e aprova destituição do presidente 

Mercado | 07/12/2022 – 15h57min 

 

O Congresso do Peru ignorou a ordem do presidente Pedro Castillo para dissolver o 

Parlamento e aprovou a moção de vacância do político populista. O presidente da Casa 

convocou a vice, Dina Boluarte, para tomar posse como presidente na tarde da quarta (7). A 

moção de vacância foi aprovada com 101 votos a favor, 6 contra e 10 abstenções. Eram 

necessários 87 votos para a aprovação. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Presidente do Peru anuncia 'governo de exceção', dissolve Congresso e declara 

estado de emergência 

Mercado | 07/12/2022 – 14h05min 

 

O presidente do Peru, Pedro Castillo, instituiu na quarta-feira (7) um governo de 

exceção no país, anunciou a dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições. 

Castillo responde ao terceiro processo de impeachment (leia mais abaixo) em um ano e meio 

de poder. Ele declarou o estado de emergência e impôs um toque de recolher em todo o país 

horas antes do julgamento do impeachment. Mesmo com o anúncio da dissolução do 

Congresso, os deputados decidiram votar o impeachment. A Corte Constitucional (Suprema 

Corte) do Peru chamou o ato de golpe de Estado e pediu que a vice-presidente do país, Dina 

Boluarte, assuma a presidência - há algumas semanas, Boluarte rompeu com Castillo. A 

própria Boluarte declarou ser contrária às medidas de Castillo. Em uma rede social, ela afirmou 

o seguinte: "Eu rechaço a decisão de Pedro Castillo de perpetrar a quebra da ordem 

constitucional com o fechamento do Congresso. Trata-se de um golpe de Estado que agrava 

a crise política e institucional que a sociedade peruana terá que superar seguindo as leis". 
Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente da Argentina sugere criação de um Banco Central comum a países do 

Mercosul 

Mercado | 07/12/2022 – 09h16min 

 

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, sugeriu na terça-feira, 6, a eventual 

criação de um Banco Central do Mercosul. Durante a reunião de cúpula do grupo, o líder 

argentino disse que não seria “uma loucura” a criação da autoridade monetária comum. “Não 

é loucura para o Brasil, e não é loucura para a Argentina”, afirmou. No evento, o governo 

brasileiro foi representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O encontro foi realizado no 

Uruguai e contou com uma série de discussões sobre acordos comerciais. A reunião marcou 

ainda a rotatividade da presidência do Mercosul, que passa agora a ser ocupada pela 

Argentina. A reunião expôs tensões sobre a flexibilidade comercial do bloco, com atritos entre 

Fernández e o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Edição 61 da Cúpula do Mercosul tem clima de divergências comerciais 

Mercado | 06/12/2022 – 22h54min 

 

Terminou na terça-feira (6), em Montevidéu no Uruguai, a 61ª Cúpula de Chefes de 

Estado do Mercosul. Em fim de mandato, o presidente Jair Bolsonaro decidiu não comparecer 

ao encontro e foi representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, além do ministro das 

Relações Exteriores, Carlos França. Ao fim do evento, a Argentina assumiu a presidência pro-

tempore do bloco para o próximo semestre. Esta edição da cúpula foi marcada por 

divergências comerciais envolvendo os integrantes do bloco, especialmente após a 

manifestação, por parte do governo uruguaio, sobre o desejo de assinar tratados de livre 

comércio fora do Mercosul. O país vizinho negocia, inclusive, uma adesão ao Tratado 

Transpacífico (TPP), que é uma área de livre-comércio que envolve 11 países da Ásia, 

Oceania e Américas. O movimento de Montevidéu chegou a ser alvo de críticas dos demais 

sócios que, em comunicado emitido na semana passada, prometeram "adotar eventuais 

medidas para defender seus interesses no âmbito jurídico e comercial". Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 
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Ministro Cueva entrega proposta de regulação da inteligência artificial ao presidente 

do Senado 

Poder Judiciário | 07/12/2022 – 11h55min 

 

Em encontro na terça-feira (6), o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Ricardo 

Villas Bôas Cueva entregou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o relatório final da 

comissão de juristas constituída para propor subsídios à regulação da Inteligência Artificial (IA) 

no Brasil. A proposta inclui medidas de governança, com a responsabilização em caso de 

infração à lei; a exigência de transparência no uso da IA; e a garantia de respeito aos direitos 

fundamentais, com a diretriz de que algoritmos não acentuem formas de discriminação. Ao 

receber o relatório das mãos do ministro Cueva, que presidiu a comissão, o senador Pacheco 

agradeceu a dedicação do grupo de juristas e afirmou que o seu trabalho é uma importante 

contribuição para a qualidade do substitutivo que será apresentado para a regulação da IA. 

Segundo ele, o tema é um dos mais importantes para o desenvolvimento do país. Fonte: ASCOM 

STJ 
Leia mais 
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AL registrou média de quatro mil ataques de ransoware por dia 

Mercado | 07/12/2022 

 

Nos primeiros oito meses do ano foram registrados uma média de 4 mil ataques de 

ransomware por dia na América Latina, de acordo com dados da Kaspersky. Essa quantidade 

representa um decréscimo de 28% em relação ao mesmo período de 2021 e o Brasil está na 

lista de países que registram essa tendência de queda. Para os especialistas da empresa, os 

criminosos estão focando cada vez mais em ataques direcionados e lucrativos e no 

desenvolvimento local de ransomware voltados a atacar instituições latino-americanas do 

setor público e privado. A análise da Kaspersky mostra que os países apresentam tendências 

diferentes. Por exemplo, Colômbia, Costa Rica e Equador registram aumento dos ataques em 

2022, enquanto Brasil, Chile, República Dominicana, México e Panamá apresentam queda 

neste ano. Para completar o ranking, a Argentina, Guatemala e Peru mostram ataques em 

“ondas”. Apesar das distintas características, os especialistas da empresa reforçam que o 

cenário atual não significa que a ameaça desapareceu ou que mudanças não podem ocorrer 

no curto prazo. Fonte: Telesíntese  
Leia mais 
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Comissão especial vota na quarta relatório sobre a criação do Estatuto do Aprendiz 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 09h29min 

 

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a criação do Estatuto do 

Aprendiz (PL 6461/19) reúne-se na quarta-feira (7) para discussão e votação do parecer do 

relator, deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP). O texto foi apresentado no início de novembro. 

Em seu relatório, Bertaiolli recomendou a aprovação do projeto de lei, na forma de um texto 

substitutivo que englobou sugestões de outros deputados e de patrões, empregados e jovens, 

entre outros. O texto traz inovações e simplificações no processo de contratação de 

aprendizes, com o objetivo de abrir o mercado de trabalho para jovens com idade entre 14 e 

24 anos e pessoas com deficiência sem limite máximo de idade. Terão prioridade os 

adolescentes de 14 a 18 anos de idade e pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco 

social. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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