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DESTAQUES 

 

Lula anuncia Haddad no Ministério da Fazenda, Múcio na Defesa, Rui Costa na Casa Civil 

e Flávio Dino na Justiça 

Poder Executivo | 09/12/2022 – 11h02min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou oficialmente na sexta-feira 

os cinco primeiros ministros do seu governo: Fernando Haddad (Fazenda), José Múcio 

Monteiro (Defesa), Rui Costa (Casa Civil) e Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública. Lula 

anunciou ainda Mauro Vieira como Ministro das Relações Exteriores .Lula anunciou 



 
 
 
oficialmente os ministros no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde está 

sendo realizada a transição de governo. Os nomes anunciados fazem parte da “cota pessoal” 

do presidente eleito. Desde a vitória do petista nas urnas, havia uma pressão crescente do 

mercado para que Lula anunciasse pelo menos o ministro da Fazenda. Inicialmente, as 

primeiras oficializações só iriam ocorrer após o dia 12 de dezembro, data da diplomação do 

presidente eleito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mas, conforme afirmou quinta-feira (08) a 

presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, Lula optou por antecipar os anúncios para evitar 

novas especulações. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel espera ter aval da Procuradoria Federal para fazer bloqueio administrativo de IP 

neste ano 

Poder Executivo | 08/12/2022 – 17h10min 

 

Segundo o conselheiro e vice-presidente da Anatel, Moisés Moreira, a agência 

reguladora espera receber um parecer favorável da Procuradoria Federal Especializadas ainda 

neste ano que garantirá segurança jurídica ao bloqueio administrativo de IP baseado no mau 

uso da rede pelo usuário. Ele falou durante o 5×5 Tech Summit na quinta, 8. De acordo com o 

conselheiro, as ações da Anatel estão limitadas à esfera de competência da Lei Geral de 

Telecomunicações. Segundo ele, pela LGT, o usuário tem que fazer bom uso da rede e, se não 

o fizer, a agência tem que intervir. Com este argumento, a agência pode dar início ao bloqueio 

administrativo de IP sem mudanças legislativas. A segurança jurídica para tanto vem do aval 

da Procuradoria Federal. Também para fazer o bloqueio, a Anatel deve chancelar o trabalho e 

usar dados de laboratórios de monitoramento. "A Anatel tem que ter a possibilidade de usar um 

sistema de monitoramento. A agência não precisa administrar o laboratório, mas precisa a ter 

acesso a tudo o que acontece para que haja a chancela por parte do poder público", explica. 
Fonte: TelaViva 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel protege Wi-Fi 6E das interferências da telefonia móvel 

Poder Executivo | 09/12/2022 

 

A Anatel aprovou na quinta, 8/12, a atualização do Plano de Atribuição, Destinação e 

Distribuição de Faixas de Frequência no Brasil (PDFF). Trata-se em essência de um mapa do 

uso do espectro no país, a partir das diferentes atribuições de serviços. E entre as medidas, a 

Anatel protegeu a fatia de espectro do WiFi 6E para evitar interferências da telefonia móvel.  

“Essa é uma faixa eminentemente para uso não licenciado. O receio da agência é que se 

fossem atribuídas autorizações para uso móvel, ainda que seja em uso secundário, poderia 

inviabilizar a operação de WiFi 6E na faixa, que opera com potência muito menor. Então está 

preservado o WiFi 6E nessa faixa com essa decisão”, destacou o conselheiro Artur Coimbra, 

que apresentou voto-vista que acabou prevalecendo por maioria na agência.  Nesse mesmo 

PDFF, a agência deixou com previsão de uso pelo Serviço de Acesso Condicionado o espectro 

de 470 MHz a 608 MHz e de 614 MHz a 698 MHz. Fonte: ABRANET 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRANSIÇÃO DE GOVERNO 

 

Haddad: Equipe econômica será combinada com ministro do Planejamento 

Poder Executivo | 09/12/2022 – 12h40min 

 

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na sexta-feira que a equipe 
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econômica do governo eleito será combinada junto com o ministro do Planejamento. “Preciso 

combinar com o ministro do Planejamento, para ter uma equipe coesa”, disse no Centro 

Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde está sendo realizada a transição de 

governo. As afirmações foram feitas depois de ele ser anunciado no cargo. Ele disse que a 

equipe econômica vai ser “plural” e “depender muito das escolhas do presidente” eleito Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT), já que ainda será escolhido quem fará parte da “pasta do 

Planejamento”. Haddad também disse que não fez “convites formais ainda”, mas já sondou 

“muita gente”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Guedes diz que conversou com transição sobre necessidade de aprimorar teto 

Poder Executivo | 09/12/2022 – 06h15min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na quinta-feira, 8, que conversou com a 

equipe de transição de governo sobre a necessidade de aprimorar o teto de gastos. Ele fez a 

afirmação durante transmissão da Cerimônia de Premiação do XXVII Prêmio Tesouro de 

Finanças Públicas que tem como tema “O Brasil como uma potência verde”. Mais cedo, 

Guedes se reuniu com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, um dos nomes mais 

cotados para ser seu sucessor. “É preciso manter um duplo compromisso, com a 

responsabilidade fiscal de um lado. Estive em 16 sessões no Congresso explicando cada R$ 1 

bilhão de furo do teto”, relatou o ministro da Economia. Segundo ele, o teto é uma das 

ferramentas disponíveis e que a equipe econômica utiliza também várias outras. “Explicamos 

cada vez que furamos o teto pelo defeito de construção. O teto foi muito mal construído”, 

argumentou. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Entidades pedem recursos para universidades com abertura da PEC da Transição 

Poder Legislativo | 08/12/2022 – 20h23min 

 

Em audiência pública na quinta-feira (8) na Comissão de Trabalho, deputados pediram 

mobilização para votação da chamada PEC da Transição, a proposta de emenda à 

Constituição que retira do teto de gastos o Bolsa Família (PEC 32/22). A comissão discutiu o 

corte de recursos em instituições federais de ensino superior e na Capes, coordenação 

responsável pelas bolsas de ensino e pesquisa no Ministério da Educação. “O primeiro apelo 

que nós queremos fazer é que haja uma mobilização social para aprovação da PEC na 

semana que vem para que a gente possa ter esses recursos destinados ao combate à fome e 

à miséria no Brasil”, salientou o deputado Rogério Correia (PT-MG), que presidiu a audiência. 

Em seguida, ele lembrou que a PEC é importante porque também abre espaço no Orçamento 

para a realocação de recursos na Educação. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Transição denuncia corrupção no Ministério de Direitos Humanos 

Poder Executivo | 08/12/2022 – 17h32min 

 

O gabinete de transição para o novo governo apresentou os resultados de seu relatório 

da situação do Ministério dos Direitos Humanos durante a gestão Bolsonaro, que teve Damares 

Alves como chefe da pasta durante maior parte de seu mandato. Em sua análise, além de 

apontar para o sucateamento da pasta, o grupo de trabalho ainda identificou dois contratos de 

natureza duvidosa tanto no valor, que soma R$ 172 milhões, quanto no serviço contratado. 

“Dois contratos nos chamaram muito a atenção. Um de contratação de bebedouros, do modelo 

mais simples, e outro de aluguel de guindaste. Eu até agora não consigo entender para é que o 
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Ministério dos Direitos Humanos precisa ter um guindaste”, relatou o deputado estadual 

paulista Emídio de Souza, membro do grupo de trabalho de direitos humanos na transição 

encarregado da análise de contas da pasta. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Nome de Márcio França surge como hipótese para o MCTI 

Poder Executivo | 08/12/2022 

 

Não param as especulações para cargos, como o do MCTI (Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação) que, agora, tem Marcio França, ex-governador de São Paulo filiado ao 

PSB, como um dos candidatos. Edinho Silva, prefeito de Araraquara, continua sendo cotado 

para o Ministério das Comunicações. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Sindicatos do Serviço Público cobram Transição por Reforma Tributária 

Mercado | 08/12/2022 – 21h43min 

 

A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), o Sindicato Nacional 

dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) e a Associação Nacional dos Auditores 

Fiscais (Anfip) entregaram ao coordenador técnico do gabinete de transição do novo governo, 

Aloizio Mercadante, uma carta aos novos gestores e à sociedade civil defendendo a 

implementação de uma reforma tributária a partir de 2023. O documento solicita o que chamam 

de “reforma tributária solidária”, pautada na adoção de um sistema tributário progressivo (quem 

ganha mais, paga mais), redução dos impostos sobre bens de consumo, redução dos tributos 

sobre a população mais pobre e a taxação das grandes fortunas. As entidades também pedem 

políticas de aumento da transparência sobre a destinação dos tributos, e mecanismos de 

prevenção tanto contra a sonegação quanto contra o planejamento tributário abusivo. Fonte: 

Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

IPCA tem alta de 0,41% em novembro, influenciado pelo aumento dos combustíveis 

Poder Executivo | 09/12/2022 – 09h 

 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou alta de 0,41% 

em novembro, 0,18 ponto percentual (p.p.) abaixo do que foi registrado em outubro (0,59%). A 

inflação acumulada no ano chega a 5,13% e, nos últimos 12 meses, a 5,90%, abaixo dos 

6,47% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2021, a taxa 

havia sido de 0,95%. O resultado do IPCA foi divulgado na sexta-feira (9) pelo IBGE. Dos nove 

grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em novembro. Os grupos 

Transportes (0,83% e 0,17 p.p.) e Alimentação e bebidas (0,53% e 0,12 p.p.) foram os que 

impactaram de forma mais expressiva o índice do mês. Juntos, os dois contribuíram com cerca 

de 71% do IPCA de novembro. Já a maior variação veio de Vestuário (1,10%), ficando acima 

de 1% pelo quarto mês consecutivo. O grupo Saúde e cuidados pessoais (0,02%) ficou 

próximo da estabilidade, mostrando uma desaceleração em relação a outubro (1,16%). 

Habitação (0,51%), por sua vez, ficou acima do observado no mês anterior (0,34%). Fonte: ASCOM 

IBGE 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Vendas do comércio eletrônico na Black Friday crescem 60% 

Mercado | 08/12/2022 – 21h01min 

 

A receita das vendas realizadas pelo comércio eletrônico no fim de semana da Black 

Friday, de 25 a 27 de novembro, aumentou 60% em comparação ao mesmo período de 2021. 

Os dados, divulgados na quinta-feira (8), em São Paulo, são da empresa de inteligência 

analítica Boa Vista, medidos pelo sistema antifraude Konduto. Em contrapartida ao crescimento 

da receita, o número de pedidos online caiu 25% na comparação com a edição de 2021. 

Segundo a Boa Vista, os dados apontam que os consumidores optaram por adquirir menos 

produtos, mas de maior valor. Acompanhando a redução do número de pedidos de compra 

online, as tentativas de fraudes nesta Black Friday também recuaram (-26%) em comparação 

com 2021. Mesmo assim, a empresa registrou tentativas de fraude que poderiam gerar prejuízo 

de R$ 71,5 milhões. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Seminário da Receita Federal e do BID aborda avanços na compreensão do Tax Gap 

Poder Executivo | 08/12/2022 – 16h24min 

 

A união de esforços entre diversos agentes nacionais e internacionais é essencial para 

garantir avanços nos estudos relacionados à compreensão e ao enfrentamento do “Tax Gap” 

no Brasil, destacou na quarta-feira (7/12) o secretário especial da Receita Federal, Julio Cesar 

Vieira Gomes. “É um projeto muito complexo, envolve muitos estudos, em várias dimensões”, 

disse na abertura do Seminário Tax Gap - “Quando todos pagam, pagam menos e o Brasil 

cresce!”. Ele ressaltou a importância dos trabalhos executados nesse desafio pelas equipes da 

Receita Federal, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da 

Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O Tax Gap representa a diferença entre o 

potencial da arrecadação e o efetivamente pago pelo contribuinte de maneira espontânea em 

tempo hábil, não sendo considerados nesse conceito juros e multas. Ou seja, é tema que foca 

na maior justiça e efetividade tributária. “Agradeço à equipe da Receita Federal, que fez um 

trabalho hercúleo em termos de teorização, dimensão multidisciplinar, detalhamento e 

demonstração prática em um dos estudos mais complexos já produzidos em administração 

tributária”, afirmou Julio Cesar. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Processo seletivo para o Projeto “Letramento Digital”, realizado pela Facti em Pato 

Branco - PR, encerra no domingo, 11/12 

Poder Executivo | 09/12/2022 – 13h22min 

 

As inscrições para o processo seletivo se encerram no próximo domingo, dia 11/12, 

com 120 vagas disponíveis, para a primeira turma do Projeto Letramento Digital - Etapa CLATP 

(Cursos Livres de Aplicação Técnica e Profissionalizante), destinada a Professores, 

Profissionais de variados perfis e estudantes do Ensino Médio, Técnico ou Superior, que 

residem, estudam ou trabalham na cidade de Pato Branco - PR. Com foco na experiência do 

aluno, a iniciativa promoverá inicialmente a capacitação gratuita em competências técnicas e 

comportamentais para a formação de agentes multiplicadores do conhecimento, nos temas 

mais demandados pelo mercado atual e de tendências tecnológicas para o futuro. Fonte: ASCOM 

MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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MEC libera R$ 460 milhões para despesas da Educação 

Poder Executivo | 08/12/2022 – 22h33min 

 

O ministro da Educação, Victor Godoy, anunciou na 5ª feira (8.dez.2022) a liberação de 

R$ 460 milhões para as despesas da pasta. Em seu perfil no Twitter, disse que a liberação do 

dinheiro é resultado de uma articulação do MEC (Ministério da Educação) com o governo 

federal e os Ministérios da Economia e da Casa Civil. “Desse valor, já foram viabilizados R$ 

300 milhões para o repasse de recursos às entidades do MEC, destacando-se o pagamento de 

100% da bolsa assistência estudantil, bolsas PET, bolsa permanência Prouni, entre outros”, 

acrescentou Godoy. Além disso, o ministro assegurou que o pagamento das bolsas da Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) está “garantido” e que deve 

ser realizado até 3ª feira (13.dez.2022). Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alckmin recebe relatório de impactos da pandemia na educação 

Poder Executivo | 08/12/2022 – 17h54min 

 

O vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, recebeu, na quinta-feira (8), 

dos senadores Flávio Arns (Podemos-PR) e Marcelo Castro (MDB-PI), um relatório sobre os 

impactos da pandemia na educação. O material - com 240 páginas - visa auxiliar o futuro 

governo Lula, que assume em 2023, a recuperar o déficit educacional surgido na pandemia. O 

relatório foi aprovado quinta-feira (08) pela Subcomissão Temporária para Acompanhamento 

da Educação na Pandemia, presidida por Arns. O relatório final traz 30 recomendações 

construídas a partir de 20 audiências públicas, realizadas ao longo de mais de um ano com a 

participação de representantes do governo e de instituições públicas e privadas ligadas à 

educação, além de professores, economistas, trabalhadores e membros de entidades 

organizadas da sociedade civil. “Essas 30 recomendações podem constituir uma agenda 

estratégica da educação, e o vice-presidente eleito recebeu essas recomendações como um 

subsídio do Senado para a organização desse novo período da educação”, disse Arns após o 

encontro. Alckmin, por sua vez, agradeceu o esforço dos senadores. Ele é o coordenador dos 

trabalhos da equipe de transição de governo. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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JUDICIÁRIO 

 

Município não pode criar taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão 

Poder Judiciário | 09/12/2022 – 11h23min 

 

Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a criação 

de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de 

dados e voz é de competência privativa da União. A medida, portanto, não pode ser instituída 

pelos municípios. A decisão se deu, na sessão virtual finalizada em 2/12, no julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 776594 (Tema 919 da repercussão geral). No caso dos autos, a 

TIM Celular S/A havia impetrado mandado de segurança para suspender o recolhimento da 

Taxa de Fiscalização de Licença para o Funcionamento das Torres e Antenas de Transmissão 

e Recepção de Dados e Voz, criada pela Lei 2.344/2006 do Município de Estrela d’Oeste (SP). 

Após decisão desfavorável em primeira instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) 

considerou válida a cobrança. No recurso extraordinário ao STF, a empresa sustentava que os 

municípios não têm competência constitucional para a matéria. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 
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POLÍTICA 

 

Bolsonaro deixa o governo com 39% de aprovação e 36% de rejeição, diz IPEC 

Poder Executivo | 09/12/2022 – 09h05min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) caminha para o encerramento de seu mandato com 

aprovação de 39% dos brasileiros, segundo pesquisa Ipec divulgada na quinta-feira (8). O 

índice de reprovação a Bolsonaro ficou em 36%. O instituto, fundado por ex-executivos do 

Ibope, também aponta que metade dos eleitores aposta que o presidente eleito Lula (PT) fará 

um bom ou ótimo governo. De acordo com a pesquisa, 45% acreditam que o terceiro mandato 

do petista será melhor que os dois anteriores. Para 22%, será igual, e para 26%, a nova gestão 

será pior que as anteriores (de 2003 a 2010). Na avaliação de 58%, a equipe de transição de 

Lula está no caminho certo. Outros 33% pensam o contrário, e 9% não souberam responder. 
Fonte: Congresso em Foco 

Leia mais 
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Diplomação do presidente da República eleito acontece na segunda-feira (12) 

Poder Executivo | 09/12/2022 – 07h28min 

 

A cerimônia de diplomação dos eleitos para a Presidência da República nas Eleições 

2022 ocorrerá às 14h da próxima segunda-feira, 12 de dezembro, no plenário do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE). Na solenidade, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin receberão 

os diplomas que os habilitam a tomar posse nos cargos de presidente e vice-presidente 

perante o Congresso Nacional. Não é mais possível o credenciamento de profissionais de 

imprensa para a cobertura do evento, uma vez que o prazo foi encerrado na quarta-feira (7). A 

diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha da 

pessoa eleita pela maioria das brasileiras e dos brasileiros nas urnas eletrônicas. Durante o 

evento, que marca o fim do processo eleitoral, serão entregues a Lula e a Alckmin os 

respectivos diplomas assinados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Fonte: 

ASCOM TSE 
Leia mais 
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PL que dá poderes para Anatel regular plataformas já tem relator e aguarda emendas na 

CDEICS 

Poder Legislativo | 08/12/2022 – 23h54min 

 

O deputado Laercio Oliveira (PP-SE) foi designado relator do PL 2.768/2022, de autoria 

do deputado João Maia (PL-RN), que propõe uma regulação para o funcionamento e a 

operação de plataformas digitais que atuam no Brasil, atribuindo à Anatel a função de regular e 

fiscalizar este setor. Atualmente, o texto está sob análise da Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS), e está com o prazo para oferecimento 

de emendas aberto até o dia 14 de dezembro. O grande destaque para a proposta está na 

atribuição à Anatel, colocando-a como órgão responsável por fiscalizar, disciplinar e até mesmo 

de aplicar sanções a aplicações over-the-top, mantendo-as ainda como Serviço de Valor 

Adicionado (SVA). Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Relator sugere aprovação com ressalvas de contas presidenciais de 2020 

Poder Legislativo | 08/12/2022 – 17h07min 

 

O senador Marcos Rogério (PL-RO) sugeriu aos parlamentares da Comissão Mista de 

Orçamento a aprovação com ressalvas das contas do presidente Jair Bolsonaro de 2020. A 
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comissão deve analisar esta e mais outras seis contas presidenciais pendentes na terça-feira 

(13). Marcos Rogério, relator das contas de 2020, seguiu as sinalizações do Tribunal de Contas 

da União (TCU) e colocou entre as ressalvas a questão da transparência das emendas de 

relator ao Orçamento da União. “Ausência de registro de todas as demandas de parlamentares 

voltadas para distribuição de emendas de relator-geral, independentemente da modalidade de 

aplicação, em plataforma eletrônica centralizada mantida pelo órgão central do Sistema de 

Planejamento e Orçamento Federal da qual seja assegurado amplo acesso público, tal como já 

determinado pelo Supremo Tribunal Federal”, escreveu o senador em seu parecer. Fonte: Agência 

Câmara 
Leia mais 
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Dados sobre crescimento e melhora fiscal do país são irrefutáveis, diz Guedes 

Poder Executivo | 08/12/2022 – 16h15min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou, na quinta-feira (8/12), do 27º 

Prêmio Tesouro de Finanças, realizado pelo Tesouro Nacional, que distribuiu quase R$ 60 mil 

aos trabalhos vencedores em duas categorias: “Monografias” e “Soluções”. Guedes exaltou a 

cerimônia de premiação, chamando-a de “celebração de economistas”, e afirmou que os dados 

que mostram o crescimento da economia e a melhora fiscal são “irrefutáveis”. Entre as ações 

do Ministério da Economia nos últimos anos, Guedes destacou o controle do déficit público e 

as iniciativas para geração e preservação de empregos ante as dificuldades impostas pela 

pandemia da Covid-19. “Mesmo em condições de profundo estresse, nós trouxemos o 

desemprego de 14,9% para 8,3%”, disse o ministro na solenidade de premiação, que ocorreu 

de forma virtual. "Quero fazer essa celebração com a turma do Tesouro aqui. Os nossos dados 

são irrefutáveis. Nós temos pela primeira vez em oito anos superávit primário nos três níveis de 

governo: federal, estadual e municipal”, afirmou, complementando que as estimativas mais 

recentes são de dívida pública abaixo dos 74% do PIB no fim do ano, patamar inferior ao do 

início do governo. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 
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PL que barra privatização de serviços públicos de TI avança na Câmara 

Poder Legislativo | 08/12/2022 

 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) 

da Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira, 8, o projeto de lei que estabelece como 

privilégio exclusivo da União a prestação de serviços públicos estratégicos de tecnologia da 

informação (PL 2270/2021). O texto agora segue para análise da Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) e, se aprovado, pode chegar ao Senado sem passar pelo Plenário. O texto, de 

autoria do deputado André Figueiredo (PDT-CE), proíbe a inclusão do Serviço Federal de 

Processamento de Dados (Serpro) e da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 

Social (Dataprev) no Programa Nacional de Desestatização. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 
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Alteração de IMEI tem segunda rejeição na Câmara 

Poder Legislativo | 08/12/2022 

 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) 

da Câmara dos Deputados rejeitou na quarta-feira, 7, o projeto de lei que permitia alterações 

na Identificação Internacional de Equipamento Móvel (IMEI) na sigla em inglês). Este é o 

segundo parecer aprovado contra a proposta. O PL 1365/2019, da deputada Edna Henrique 

(PSDB/PB), já foi rejeitado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 

(CCTCI) em outubro de 2019. O texto agora será avaliado pela Comissão de Constituição e 
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Justiça (CCJ). A proposta que tramita na Câmara possibilita a comercialização de 

equipamentos eletrônicos e programas de computador destinados a excluir ou alterar, total ou 

parcialmente, o IMEI de aparelhos de comunicação móvel pessoal. Caberia à Anatel autorizar 

os fornecedores. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 
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SEGURANÇA PÚBLICA 

 

MCTI junto com unidades vinculadas levaram para a 7ª edição da Mostra da Base 

Industrial de Defesa, ações e projetos desenvolvidos 

Poder Executivo | 09/12/2022 – 13h33min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), esteve presente na 7ª edição 

da Mostra da Base Industrial de Defesa (BID Brasil), junto com a Financiadora de Estudos e 

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

Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e a Agência Espacial Brasileira 

(AEB),  as unidades vinculadas tiveram participação com estandes e palestras durante o 

evento no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF) entre os dias 6 a 8 de 

dezembro, onde foram apresentadas ações e projetos com recursos oriundos da Finep/MCTI, 

para as Forças Armadas do Brasil, além de outras instituições parceiras. A Mostra é uma ação 

importante  para demonstrar aos principais stakeholders a variedade e qualidade dos produtos 

de defesa e segurança da indústria nacional. Diversas tecnologias que foram apresentadas 

contaram com o apoio dos instrumentos da ciência, tecnologia e inovação do MCTI através da 

Finep, unidades vinculadas da pasta. Realizada pela ABIMDE (Associação Brasileira das 

Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança), com apoio da Apex-Brasil, ela reúne os 

maiores players do mercado e promove uma agenda de negócios, networking e é marcada por 

constantes inovações tecnológicas. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 
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Senador propõe Dia Nacional de Proteção de Dados em homenagem a Danilo Doneda 

Poder Legislativo | 08/12/2022 – 19h01min 

 

O senador Eduardo Gomes (PL-TO), líder do governo no Senado, apresentou nesta 

semana emenda para o PL 2.076/2022, que cria o Dia Nacional de Proteção de Dados 

Pessoais no Brasil, propondo a mudança da data para 17 de julho, dia de nascimento do 

advogado e professor Danilo Doneda, que morreu no domingo, dia 4. Segundo Gomes, a 

sugestão de alteração da data é uma justa homenagem ao jurista, um dos pioneiros no debate 

sobre o direito à proteção de dados pessoais em face das novas tecnologias. Doneda, que foi 

professor, jurista, advogado, acadêmico e autor de diversos livros e artigos sobre o tema, 

participou dos debates que subsidiaram a elaboração da Lei Nacional de Proteção de Dados 

(LGPD) e que precederam a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANDP), na 

qual integrava o Conselho consultivo. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Nova ferramenta auxilia o Governo Federal no combate ao desmatamento ilegal 

Poder Executivo | 08/12/2022 – 17h16min 

 

O Brasil conta com mais uma ferramenta para a conservação da biodiversidade e o 

fomento do mercado legal de produtos florestais. Trata-se do Sistema DOF+ Rastreabilidade, 

https://www.telesintese.com.br/alteracao-de-imei-tem-segunda-rejeicao-na-camara/
https://www.telesintese.com.br/alteracao-de-imei-tem-segunda-rejeicao-na-camara/
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/12/mcti-junto-com-unidades-vinculadas-levaram-para-a-7a-edicao-da-mostra-da-base-industrial-de-defesa-acoes-e-projetos-desenvolvidos
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/12/mcti-junto-com-unidades-vinculadas-levaram-para-a-7a-edicao-da-mostra-da-base-industrial-de-defesa-acoes-e-projetos-desenvolvidos
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154219
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154219
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154219


 
 
 
lançado na quarta-feira (07/12), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), sob a Coordenação da Diretoria de Uso Sustentável da 

Biodiversidade e Florestas (DBFlo) e da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação 

(CGTI). A ferramenta irá, gradualmente, substituir o Sistema do Documento de Origem 

Florestal (DOF), instituído pela Portaria n° 253, de 18 de agosto de 2006, do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), que integra os documentos de armazenamento e transporte florestal federal 

e estaduais. A solução foi desenvolvida pelo Serpro, empresa de TI do Governo Federal, com o 

objetivo de aprimorar o controle da cadeia produtiva florestal nacional, oferecendo uma 

plataforma mais moderna e robusta que favoreça a transparência, segurança e eficiência dos 

mecanismos de rastreabilidade. A ferramenta permite o rastreio dos créditos de produtos 

florestais ao longo de toda a cadeia produtiva definida pelo número da autorização que 

originou. Fonte: ASCOM Governo Federal 
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58% dos executivos de TI alegam que novos talentos têm formação insuficiente 

Mercado | 08/12/2022 

 

A pesquisa Tendências em Tecnologia, realizada durante o Universo TOTVS 2022, em 

parceria com a H2R Pesquisas Avançadas, aponta que cerca de 58% dos executivos de TI 

acreditam que os novos talentos não estão totalmente capacitados para o mercado. "Desde 

2019, as empresas de tecnologia alertam para o apagão de profissionais de TI no Brasil. A falta 

de profissionais capacitados impulsiona o crescimento das universidades e escolas 

corporativas no País", menciona a Coordenadora de Treinamento e Capacitação da Keyrus 

Academy, Christiane Gatti. O estudo ainda aponta que apenas 13% dos participantes 

consideram que os profissionais de TI são mais valorizados no Brasil. Em relação ao 

investimento na capacitação de suas equipes, quase metade das empresas afirmaram que 

investem menos do que o suficiente, outros 26% consideram que fazem um investimento 

normal, 14% afirmam investir pouco e 5% dizem que não investem nada. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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Governo barra CNPD e CGI.br do Comitê Central de cruzamento de dados 

Poder Executivo | 08/12/2022 

 

O governo federal abriu prazo até 16/12 para que organizações da sociedade indiquem 

nomes para compor o Comitê Central de Governança de Dados (CCGD) - o órgão supervisor 

do Cadastro Base do Cidadão, o sistema de cruzamento de informações das diferentes bases 

de dados custodiadas pelo Executivo. A abertura do Comitê Central para a participação social 

foi uma exigência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar ação movida pela Ordem dos 

Advogados do Brasil contra o Decreto 10.046/19, que instituiu o Cadastrão. A decisão do 

Supremo em setembro se materializou em um novo decreto (11.266/22), que traz as mudanças 

no Comitê e na própria troca de dados entre órgãos públicos. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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