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DESTAQUES 

 

Câmara aprova regulamentação de telessaúde e matéria vai à sanção 

Poder Legislativo | 13/12/2022 – 21h33min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (13) a proposta que permite e 

estabelece regras para a prática da telessaúde em todo o território nacional. O texto aprovado 

pelos parlamentares amplia as opções de atendimento à distância, que antes eram restritos à 

telemedicina, autorizando que outras áreas, como enfermagem, possam realizar o atendimento 

remoto. O projeto segue para sanção presidencial. A proposta já havia sido apreciada pelos 

deputados em abril, mas foi alterada pelo Senado, o que obrigou a Câmara a fazer uma nova 

apreciação. Na nova análise, os deputados rejeitaram quase todas as mudanças feitas pelos 

senadores e acataram apenas o ponto que prevê que o Sistema Único de Saúde (SUS) 

ofereça serviços de prevenção de danos cerebrais e sequelas neurológicas em recém-

nascidos, inclusive em telessaúde. Segundo o texto aprovado, a telessaúde deverá ser 

ofertada ao paciente com alguns princípios, entre eles, o direito de recusa ao atendimento à 

distância e a garantia de que o atendimento poderá ser presencial caso seja solicitado. O 

projeto é de interesse de hospitais, clínicas e planos de saúde para regulamentar os 

atendimentos virtuais, liberados desde a pandemia de forma emergencial, mas que agora se 

tornariam prática regular e crescente nesse setor. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissão da reforma tributária vota parecer na quinta (15) 

Poder Legislativo | 14/12/2022 – 12h35min 

 

A comissão especial que analisa a proposta de reforma tributária (PEC 7/20) reúne-se 



 
 
 
na quinta (15) para votar o parecer da relatora, deputada Bia Kicis (PL-DF). A PEC 7/20 cria 

apenas três classes de impostos (sobre renda, consumo e propriedade), que poderão ser 

cobrados, ao mesmo tempo, por União, estados, Distrito Federal e municípios. O autor da 

proposta, deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP), afirma que se inspirou no 

modelo norte-americano, onde os estados e municípios têm autonomia para instituir a classe 

de tributos que acharem mais conveniente, de acordo com as necessidades dos serviços 

locais. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel aprova liberação da faixa de 3,5 GHz para o 5G em mais 15 cidades 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 12h19min 

 

Em reunião promovida na quarta-feira, 14, o Grupo de Acompanhamento de 

Interferências da faixa de 3,5 GHz (Gaispi), coordenado pela Anatel, liberou o espectro em 

mais 15 cidades antes do prazo – algumas com mais de três anos de antecedência. São seis 

municípios com mais de 500 mil habitantes e mais nove de regiões metropolitanas de capitais 

ou dessas grandes cidades (clusters) que já poderão ter o serviço do 5G, desde que as 

operadoras queiram se adiantar ao cronograma também. As grandes cidades liberadas são 

Ananindeua (PA), Jaboatão dos Guararapes (PE), Aparecida de Goiânia (GO), Caxias do Sul 

(RS), Joinville (SC) e Londrina (PR). O prazo original previsto no edital do 5G para a liberação 

era no dia 1º de janeiro de 2023, o que deverá ser mantido para as 20 restantes. Fonte: Teletime  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comitê de Governança de Dados recebe inscrições até sexta-feira (16/12) 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 13h14min 

 

O Comitê Central de Governança de Dados (CCGD) lançou edital que regulamenta o 

processo seletivo para o preenchimento de duas vagas. As vagas são destinadas a 

representantes de organizações da sociedade atuantes na temática de proteção de dados 

pessoais, e os interessados devem se inscrever até 16 de dezembro. O endereço eletrônico do 

formulário de inscrição foi retificado por publicação no Diário Oficial da União (10/12). Os 

selecionados deverão cumprir mandato de dois anos, com direito a uma recondução, e terão 

direito a voto nas deliberações relativas à gestão e tratamento de dados pessoais. A 

participação no Comitê é considerada prestação não remunerada de serviço público relevante. 

Os representantes devem comprovar experiência na temática de proteção de dados pessoais e 

funcionamento da organização por, pelo menos, um ano. O CCGD é composto por diversos 

órgãos da Esplanada, além de organizações da sociedade civil e, como convidados, membros 

dos Poderes Legislativo e Judiciário. A Secretaria-Executiva do Comitê fica a cargo da 

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

Digital do Ministério da Economia (SEDGG), órgão encarregado de dar publicidade às 

resoluções do Comitê. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Indústria quer aumento de potência para redes privativas em 3,7-3,8 GHz 

Mercado | 14/12/2022 – 12h06min 

 

Players da indústria reunidos na Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica 

(Abinee) desejam um aumento na potência permitida para equipamentos de redes privativas no 

espectro de 3,7 GHz a 3,8 GHz. A manifestação ocorreu durante tomada de subsídios para 

elaboração de novos requisitos técnicos e operacionais do Serviço Limitado Privado (SLP), 

encerrada pela Anatel na semana. Em junho, a agência publicou regras para operação das 



 
 
 
redes privativas em 3,7-3,8 Ghz, mas limitadas a estações de baixa potência. "Sugerimos rever 

as condições de limite de potência para a faixa de 3500 MHz passando dos atuais 250 mW por 

TX [transmissor] para 5 W por TX", apontou a Abinee, na tomada de subsídios. Fonte: Teletime  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Órgão para agenda digital e novo Ceitec são propostas para 100 primeiros dias de Lula 

Poder Executivo | 13/12/2022 

 

Os grupos de trabalho da transição para o novo governo entregaram na terça, 13/12, 

os relatórios finais com o diagnóstico do estado das coisas da administração federal e algumas 

sugestões de ações e medidas para os primeiros 100 dias de governo. Os documentos são 

setoriais e serão o primeiro material para auxiliar o começo da nova gestão. No campo das 

Comunicações, a principal proposta contida no relatório é de criação de uma nova secretaria 

para cuidar da agenda digital. Por um lado, para reestabelecer uma estrutura governamental 

para tratar de projetos de inclusão digital. Mas também para cuidar da agenda legal e 

regulatória do digital, notadamente os planos para regular as grandes plataformas da internet, 

com consultas públicas e uma nova legislação, além da própria economia digital. Fonte: 

Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro veta projeto que limitava responsabilidade de sócios pelas dívidas da 

empresa 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 10h33min 

 

O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o Projeto de Lei 3401/08, aprovado 

pela Câmara e pelo Senado, que limitava o procedimento judicial conhecido como 

desconsideração da personalidade jurídica, pelo qual um credor pode cobrar dos sócios ou 

responsáveis obrigações devidas pela empresa. De autoria do ex-deputado Bruno Araújo (PE), 

o projeto havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em novembro, após passar pelo 

Senado. Segundo o texto, a desconsideração da personalidade jurídica poderia ser usada 

somente quando ficasse caracterizada a ocorrência de manobras ilícitas, por parte dos 

proprietários das empresas, para não pagar os credores, situação na qual seus bens 

particulares seriam usados para saldar a dívida. A proposta também instituía um rito 

procedimental para a medida, assegurando o prévio direito ao contraditório aos sócios 

acionados por dívidas da empresa e obrigando a atuação do Ministério Público em todos os 

processos de desconsideração da personalidade jurídica. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Setor público busca soluções de iluminação e mobilidade 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 05h03min 

 

Puxado pelos projetos de iluminação pública, o uso de IoT avança no setor público em 

diversas aplicações. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já 

estruturou projetos de concessão e PPPs de iluminação pública em nove prefeituras de cinco 

Estados - Canoas e Caxias do Sul (RS); Caruaru, Jaboatão e Petrolina (PE); Curitiba (PR); 

Joinville (SC); Vila Velha e Vitória (ES). Ainda que nem todas já contemplem IoT, 

potencialmente podem evoluir na tecnologia. O uso de IoT no setor público tem implicado a 

integração de diferentes verticais: TI (IoT e analytics), energia (iluminação e monitoramento) e 

telecomunicações (conectividade de redes NB-IoT e sensoriamento). Diego Aguiar, diretor de 

operações da Telefónica Tech, explica que big data e IoT são tecnologias que operam de 

forma integrada. “O big data entra para dar uma camada de inteligência para os dados, 

possibilitando a criação de insights relevantes”. A Empresa de Planejamento e Logística (EPL, 



 
 
 
atual Infra S.A., após junção da Valec) utiliza solução de mobilidade urbana da Vivo, cujos 

insights farão parte do Plano Nacional de Logística de 2025 a 2035, a fim de definir 

investimentos para manutenção e construção de estradas, hidrovias, ferrovias e 

desenvolvimento de aeroportos e portos. A solução permite monitorar a dispersão de pessoas 

entre Estados, distritos, municípios ou bairros, bem como os deslocamentos, tendo por base a 

captação de informações da rede celular. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRANSIÇÃO DE GOVERNO 

 

Lula cogita Wellington Dias no Planejamento e Miriam Belchior em secretaria da Casa 

Civil 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 15h32min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está considerando a nomeação do senador 

eleito Wellington Dias (PT-PI) para o Ministério do Planejamento. A pasta será recriada a partir 

do desmembramento do Ministério da Economia. Dias chegou a ser cotado para a Fazenda, 

mas seu nome perdeu força e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad foi escolhido. Por 

conta do grande número de aliados para acomodar, Lula poderá dividir o Planejamento em 

dois, ficando uma parte voltada para o planejamento das políticas públicas e outra para 

orçamento e gestão. Nesse cenário, Dias poderia ficar com a gestão e o planejamento seria 

entregue ao ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT), também senador eleito e que 

chegou a ser cogitado para o Ministério da Educação. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

'Há maneiras mais inteligentes de fazer equilíbrio fiscal', diz Haddad 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 15h15min 

 

O teto de gastos é uma saída sabidamente precária e há maneiras mais inteligentes de 

se fazer o equilíbrio fiscal, disse o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista 

à Globonews na quarta-feira (14). Com as “lambanças” na eleição, disse, a taxa de juros deu 

“umas deslocadas”. Ele destacou a importância do equilíbrio fiscal de longo prazo. “Tem que 

resultar na sustentabilidade do Estado”, disse. “Estado forte não é grande, é aquele que paga 

contas, gasta em Educação e Saúde, faz ferrovia, transposição do São Francisco, que aguenta 

choques externos.” Na crise cambial dos anos de 1990, disse, foram cometidos erros de 

política econômica. Naquela época, o Fundo Monetário Internacional (FMI) “praticamente 

impôs” a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Durante os governos do PT, disse, a dívida 

caiu “bruscamente”, ao mesmo tempo que a carga tributária não aumentou, uma vez que a 

receita aumentava por causa do crescimento econômico. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Futuro chanceler confirma Maria Laura da Rocha como secretária-geral do Itamaraty, 1º 

mulher no cargo 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 13h46min 

 

Indicado para o Ministério das Relações Exteriores pelo presidente eleito, Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT), o diplomata Mauro Vieira informou que a embaixadora Maria Laura Rocha 

será a secretária-geral do Itamaraty. O posto é o segundo mais alto da hierarquia da pasta. É a 

primeira mulher a ocupar o cargo. Maria Laura serve atualmente como embaixadora do Brasil 

na Romênia. “Eu fiz o convite e teve total apoio do presidente Lula. Ela foi embaixadora da 

Unesco. É também uma amiga pessoal”, declarou Vieira. Vieira informou que a missão 



 
 
 
imediata dada por Lula é reinserir o Brasil no cenário internacional. Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mercadante quer autor de Lei Anticorrupção no compliance do BNDES 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 13h09min 

 

Futuro presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social), Aloizio Mercadante (PT) deve levar Luiz Navarro, ex-ministro da Controladoria-Geral da 

União, para comandar o setor de compliance da instituição. Navarro foi um dos principais 

responsáveis pela elaboração de projeto que deu origem à chamada Lei Anticorrupção, 

assinada por Dilma Rousseff (PT) em agosto de 2013, que autorizou que União, estados e 

municípios a apurar denúncias de empresas envolvidas em fraudes de contratos públicos e 

criminalizar, de forma severa, as companhias que cometem atos ilícitos contra a administração 

pública. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad quer acertar e terá apoio, diz presidente da Febraban 

Mercado | 14/12/2022 – 13h09min 

 

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, disse na 

quarta-feira (14) que o ministro nomeado da Fazenda, Fernando Haddad, demonstrou a 

intenção de acertar e contará com o apoio da entidade. Sobre os primeiros nomes anunciados 

para a equipe de Haddad, o executivo disse que o novo ministro está montando sua equipe e 

reiterou a posição do setor bancário de contribuir. Sidney participou da solenidade de posse do 

novo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. Na semana passada, 

Dantas se reuniu com integrantes da Febraban para discutir o cenário econômico dos próximos 

anos. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Luiz Marinho será o ministro do Trabalho do futuro governo Lula, dizem petistas 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 12h58min 

 

O deputado federal eleito e presidente do diretório paulista do PT, Luiz Marinho, será o 

novo ministro do Trabalho, em mais um espaço preenchido por quadros da cúpula petista. O 

presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez o convite a Marinho, que também é seu 

amigo de longa data, logo depois das eleições. Fontes do PT confirmaram ao Valor que o 

nome dele será anunciado em breve. O Valor também apurou que Lula decidiu separar a pasta 

do Trabalho da Previdência Social. No passado, quando foi ministro dos primeiros governos 

Lula, Marinho conduziu o Ministério do Trabalho e Previdência Social, com as duas áreas 

concentradas em uma só pasta. Agora, Marinho cuidará exclusivamente das questões 

trabalhistas. Outro nome deverá ser indicado para a Previdência Social. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Futuro ministro da Justiça quer concluir equipe até 20 de dezembro 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 12h 

 

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pretende concluir a 

formação de sua equipe até o dia 20 de dezembro. Além de secretários e auxiliares diretos, 

definirá a direção da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até agora, o único nome revelado foi do 

novo diretor-geral da Polícia Federal (PF), delegado Andrei Rodrigues. Em fala à imprensa 

antes da posse de Bruno Dantas como presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Dino 



 
 
 
pontuou que aguarda a responsabilização nos atos de vandalismo em Brasília. A segurança da 

posse presidencial está sendo discutida, segundo o futuro ministro, e a orientação política é 

manter toda a programação. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula estuda dividir Ministério da Educação em duas pastas para acomodar aliados 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 11h06min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já revelou a interlocutores que estuda 

dividir o Ministério da Educação (MEC) em duas pastas, e com isso facilitar a acomodação das 

diversas forças políticas em seu governo. Pelo desenho imaginado, a pasta seria 

desmembrada para a criação de um ministério que cuidasse exclusivamente da educação 

básica, e outro, que trataria do ensino superior. À coluna, o presidente eleito não confirmou a 

informação. "Não, não. Estou pensando em outras coisas", respondeu ele rapidamente, quando 

questionado pela Folha na saída da posse de Bruno Dantas na presidência do Tribunal de 

Contas da União (TCU). Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MDB terá ao menos 2 ministérios no governo Lula 

Poder Executivo | 13/12/2022 – 21h37min 

 

Nos próximos dias, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve anunciar 2 

nomes do MDB para comandar ministérios em seu governo. O partido, no entanto, anseia por 3 

cadeiras na Esplanada. O MDB vê com bons olhos a senadora Simone Tebet (MS) assumindo 

a vaga em Cidades, Integração Nacional ou Cidadania. A congressista em fim de mandato 

desempenhou um papel importante na campanha e eleição do petista no 2º turno. Atualmente, 

Tebet é coordenadora de desenvolvimento social da equipe de transição, área que herdará as 

atribuições do atual Ministério da Cidadania e será responsável pelo Auxílio Brasil. O partido 

também almeja a pasta de Minas e Energia para o senador eleito Renan Filho (AL) e a 3ª 

cadeira para algum emedebista da Câmara. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Novo arcabouço fiscal é imprescindível, diz Haddad: ‘Você não fortalece o Estado com 

descontrole’ 

Poder Executivo | 13/12/2022 – 19h24min 

 

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na terça-feira (13) que o 

controle das contas públicas fortalece o Estado. Ele também afirmou que o novo arcabouço 

fiscal é imprescindível. — Você não fortalece o Estado por meio de descontrole, ao contrário, 

você fortalece o Estado por meio de previsibilidade, confiança, dos investidores saberem o que 

está acontecendo — disse Haddad, em entrevista ao lado do economista Gabriel Galípolo, 

anunciado na terça-feira secretário-executivo, segundo posto na hierarquia da pasta. Haddad 

confirmou que o economista Bernard Appy fará parte de sua equipe, como O GLOBO havia 

mostrado. Appy será secretário especial de reforma tributária. O futuro ministro disse que “novo 

arcabouço fiscal é imprescindível”. Disse também que as distorções nas contas, porém, serão 

corrigidas “sem tirar o pobre do orçamento”. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Regra do teto de gastos não é confiável, diz Haddad 

Poder Executivo | 13/12/2022 – 18h49min 

 



 
 
 

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse na 3ª feira (13.dez.2022) 

que a regra do teto de gastos não é confiável. A norma criada no governo de Michel Temer 

(MDB) limitou o crescimento das despesas da União pela inflação, mas foi alterada diversas 

vezes na gestão de Jair Bolsonaro (PL). Primeiro, por causa da pandemia. Depois, para 

turbinar o Auxílio Brasil e outros vouchers. “Eu fui crítico do teto de gastos porque eu entendia 

que aquela regra não era confiável”, disse. “Quando você põe uma regra que não consegue 

executar, você coloca em risco o próprio arcabouço fiscal”. Fonte: Poder 360  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Deputado Elmar Nascimento diz que será relator da PEC da Transição na Câmara 

Poder Legislativo | 13/12/2022 – 18h09min 

 

O líder do União Brasil na Câmara, deputado Elmar Nascimento (BA), afirmou na terça-

feira (13) que será o relator na Casa da proposta de emenda à Constituição (PEC) da 

Transição. O texto foi aprovado pelo Senado na última semana e, se passar na Câmara sem 

alterações, pode ser promulgado ainda este ano. A PEC é a aposta do governo eleito para 

conseguir pagar um Bolsa Família de R$ 600 a partir de janeiro e honrar outras propostas de 

campanha. Fonte: G1 Notícias  
Leia mais 
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REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Bernard Appy confia em ‘boa reforma de tributação sobre consumo’ em 2023 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 12h41min 

 

Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) e futuro secretário especial 

da reforma tributária do governo Lula, diz que está confiante com aprovação de uma reforma 

sobre tributação do consumo em 2023. A declaração foi dada em debate sobre o tema 

promovido pelo think tank esta manhã. O economista salientou que foi provavelmente sua 

última participação em evento do CCiF antes de assumir o novo cargo no governo federal. 

Appy foi um dos autores do texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019. Esse 

projeto e a PEC 110/2019 foram as principais propostas debatidas nos últimos anos para uma 

reforma na tributação sobre consumo. As duas PECs propõem o estabelecimento de um 

Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), no modelo de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), 

não cumulativo, cobrado no destino e com objetivo de ter alíquotas mais uniformes. “Não é 

fácil, mas estou confiante de que vamos finalmente aprovar uma boa reforma de tributação 

sobre consumo no Brasil em 2023”, disse Appy, ressalvando que “a última palavra é do 

Congresso”. Appy lembrou que o debate para isso se iniciou na Constituinte de 1988, quando 

se perdeu uma boa chance de se fazer a reforma. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

BNDES abre seleção para ceder mais funcionários à CVM na reta final da atual gestão 

Poder Executivo | 13/12/2022 – 21h41min 

 

Movimentação de servidores do banco de fomento para o órgão regulador do mercado, 

definida em acordo firmado em 2019, tem o objetivo de suprir déficit de funcionários na CVM. A 

menos de um mês para o fim do governo Jair Bolsonaro (PL), a atual gestão do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu uma nova seleção interna 

para funcionários interessados em trabalhar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o 



 
 
 
órgão regulador do mercado de capitais. Fonte: O Estado de S. Paulo 

Leia mais 
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ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

CNPJ passa por processo de modernização 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 13h11min 

 

A Receita Federal publicou, na última semana (06/12), a nova IN do CNPJ. O objetivo é 

simplificar e desburocratizar os procedimentos tributários, sendo possível ainda atualizar os 

novos marcos legais relacionados ao tema. Entre as principais novidades, a nova IN traz a 

redução das obrigações tributárias acessórias a quem solicitar a suspensão temporária de suas 

atividades. Conforme publicação, as declarações de constituição de crédito tributário no âmbito 

da RFB de fatos geradores ocorridos a partir da confirmação da suspensão não serão mais 

necessárias. A IN também reflete a melhoria e evolução no projeto da Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). Fonte: ASCOM 

Governo do Brasil 
Leia mais 
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IBC-Br deve seguir desacelerando após decepção de outubro, diz FGV Ibre 

Mercado | 14/12/2022 – 11h25min 

 

Após resultado pior do que o esperado em outubro, o Índice de Atividade Econômica 

do Banco Central (IBC-Br) deve desacelerar nos próximos meses, afirma Marina Garrido, do 

Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). O IBC-Br caiu 0,05% 

em outubro, na comparação dessazonalizada com setembro, conforme divulgado na quarta-

feira (14) pela autoridade monetária. Em setembro, o indicador ficou estável (dado revisado de 

alta de 0,05%). O resultado de outubro veio abaixo que a mediana das estimativas colhidas 

pelo Valor Data, de crescimento de 0,30%. Em relação ao mesmo período do ano passado, por 

sua vez, houve alta de 3,68%. Em 12 meses, o IBC-Br subiu 3,13% e no acumulado do ano a 

elevação foi de 3,41%. “O resultado de outubro foi um pouco desanimador. Estávamos 

esperando 0,6% na variação mensal e 4,4% na anual. Então frustou um pouco”, disse Marina. 
Fonte: Valor Econômico 
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Avanço no setor financeiro depende da expansão do 5G 

Mercado | 14/12/2022 – 05h03min 

 

A internet das coisas (IoT, na sigla em inglês) está no radar do setor financeiro, e a 

tendência é que o desenvolvimento de casos de uso com essa tecnologia cresça à medida que 

o 5G esteja a pleno vapor Brasil afora. Conforme pesquisa realizada pela Federação Brasileira 

de Bancos (Febraban) em conjunto com a Deloitte, 75% dos bancos participantes do estudo 

citaram IoT como uma das tecnologias para expansão em 2022, seguindo a curva ascendente 

do 5G, que é prioridade para 100% das instituições ouvidas. As aplicações de IoT, ainda em 

fase de experimentação ou pilotos, incluem desde dispositivos inteligentes que melhoram a 

eficiência operacional e a segurança em agências e pontos de atendimento até sensores para 

coleta de informações em setores como agronegócio, com o objetivo de calibrar a análise de 

risco de crédito e a precificação de seguros. “Aqui, o foco não é só o motor de crédito, mas 

também ter uma visão de levar um serviço adicional para os clientes, por exemplo, gestão de 

monitoramento do campo”, exemplifica Sérgio Biagini, sócio-líder da Deloitte para a indústria de 

serviços financeiros. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Haddad diz que vai reavaliar situação das receitas e não descarta elevar carga tributária 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 01h 

 

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou na terça-feira (13) que 

vai reavaliar a situação das receitas públicas assim que assumir e não descartou uma elevação 

na carga tributária do país, o que pode ser feito por meio de corte de subsídios. Ele afirmou 

ainda que só em janeiro, quando assumir o cargo, terá como dizer quando o governo alcançará 

novamente um superávit. Dúvidas sobre a gestão das contas públicas no próximo governo têm 

tensionado o mercado financeiro, já que um eventual descontrole da dívida pública pode 

aumentar a percepção de risco em relação ao Brasil, elevar os juros e reduzir investimentos. 
Fonte: Folha de S. Paulo 
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EDUCAÇÃO 

 

Ministro garante a deputados liberação de recursos da educação 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 13h23min 

 

O ministro da Educação, Victor Godoy, garantiu na quarta-feira (14), na Câmara dos 

Deputados, que o governo vai desbloquear recursos, abrir espaço no orçamento da pasta e 

garantir políticas essenciais da educação ainda neste ano. “Até o fim desta semana, teremos 

uma medida provisória que abrirá espaço no orçamento da educação permitindo a total 

liberação dos R$ 2 bilhões do financeiro e o desbloqueio parcial do orçamento. Ainda não 

temos esse número [do orçamento], mas temos a sinalização de que todas as políticas 

essenciais serão garantidas até o fim do ano, em especial a do livro didático”, afirmou o 

ministro. Victor Godoy explicou que recursos orçamentários são aqueles que ainda não foram 

empenhados (ou seja, reservados para efetuar um pagamento planejado) e, no caso, totalizam 

R$ 2,3 bilhões e dependerão de uma definição do governo acerca do montante que será aberto 

no teto de gastos. Já os recursos financeiros foram empenhados, mas não estão sendo pagos. 

São os R$ 2 bilhões que serão liberados em sua totalidade. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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INFRAESTRUTURA 

 

Programa Norte Conectado amplia infraestrutura de comunicações para promover 

inclusão digital 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 10h10min 

 

O Ministério das Comunicações (MCom) levou mais conectividade e promoveu inclusão 

digital na região Amazônica com o Norte Conectado. Criado em 2020, o programa busca 

expandir a infraestrutura de comunicações e fortalecer políticas públicas. Ao todo, serão 

lançadas no leito de rios 8 infovias com 12 mil quilômetros de extensão, que conectam 59 

municípios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Vai trazer produtividade, 

vai trazer internet, vai acabar com a desigualdade social. As cidades que não tinham internet 

estavam sem condições de competir com as cidades que tinham. As redes de infraestrutura de 

alta velocidade (backbone) colaboram para a melhoria do acesso aos serviços de 

telecomunicações na região e viabilizam redes metropolitanas que levam internet a instituições 

de ensino e pesquisa, hospitais, Unidades Básicas de Saúde e unidades do Poder Judiciário. 

Com a conclusão das infovias, mais de 10 milhões de brasileiros devem ser beneficiados. Fonte: 

ASCOM MCom 
Leia mais 
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JUDICIÁRIO 

 

STF retoma julgamento sobre "orçamento secreto" 

Poder Judiciário | 14/12/2022 – 15h16min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na tarde de quarta-feira (14) o julgamento 

das emendas de relator. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, afirmou na abertura da 

sessão que o ofício recebido do Congresso Nacional na manhã de quarta-feira (14), noticiando 

uma resolução que aprimora o mecanismo, não prejudica o julgamento do caso. Ela 

cumprimentou o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por demonstrar a 

abertura do Poder Legislativo para um diálogo institucional "saudável e democrático" com o 

STF, mas anunciou que a sessão prosseguirá normalmente. O primeiro voto é o dela própria, 

relatora da ação que discute se as emendas de relator, chamadas pela oposição ao governo 

Bolsonaro de “orçamento secreto", desrespeitam a Constituição. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula pode nomear até oito ministros do STJ devido a aposentadorias antecipadas 

Poder Judiciário | 14/12/2022 – 13h 

 

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pode indicar até oito novos ministros 

do STJ (Superior Tribunal de Justiça) no seu governo. Inicialmente, era dado como certo que o 

petista nomearia em seu terceiro mandato apenas três nomes para o segundo tribunal mais 

importante do país devido às aposentadorias de Laurita Vaz, Assusete Magalhães e Antônio 

Saldanha. Eles completam 75 anos até 2026. No entanto, outros três ministros já indicaram 

que podem deixar a corte antes de chegarem à idade limite prevista em lei. Um deles é Jorge 

Mussi, que anunciou formalmente na terça-feira (13) que irá antecipar sua saída do STJ. Fonte: 

Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Supremo terá em 2023 pauta tributária bilionária 

Poder Judiciário | 14/12/2022 – 05h 

 

De 16 importantes processos tributários em tramitação no Supremo Tribunal Federal 

(STF), mais da metade deve ficar para 2023. O cenário está previsto em levantamento 

realizado pelo escritório Daudt, Castro e Gallotti Olinto e leva em conta a acelerada dada pelos 

ministros neste fim de ano. Cinco julgamentos foram iniciados no Plenário Virtual no dia 9. 

Porém, dois deles já foram suspensos por pedidos de vista ou destaque - transferindo a 

questão para sessão presencial. Os dez processos que não serão julgados neste ano têm 

impacto financeiro estimado em mais de R$ 46 bilhões para a arrecadação, de acordo com o 

levantamento. Soma-se mais R$ 265 bilhões se a União for obrigada a devolver o que foi 

recolhido pelos contribuintes nos últimos cinco anos. As informações têm como base o Anexo 

de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 e memoriais da 

Advocacia-Geral da União (AGU). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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ORÇAMENTO 

 

Projeto define novas regras para divisão de emendas do relator-geral ao Orçamento da 

União 

Poder Legislativo | 14/12/2022 – 14h29min 

 



 
 
 

As Mesas do Senado e da Câmara apresentaram projeto de resolução que modifica a 

regulação das chamadas emendas de relator ao Orçamento da União (PRN 3/22). O texto 

prevê que as indicações para essas emendas serão feitas de acordo com o tamanho das 

bancadas das duas Casas. A proposta modifica a resolução do Congresso Nacional 1/06 e 

deverá ser votada na quinta-feira (15) no Plenário do Congresso. Hoje, as emendas de relator, 

elaboradas pelo relator do Orçamento anual, têm um montante equivalente aos das emendas 

individuais e de bancadas estaduais somadas, ou R$ 19,4 bilhões para 2023. Com as críticas 

sobre a falta de transparência em relação aos solicitantes das emendas, os parlamentares 

decidiram que, a partir da lei orçamentária de 2023, deve ser incluído no sistema de registro 

das emendas o nome do parlamentar responsável por cada uma. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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POLÍTICA 

 

PL vai tentar excluir empréstimos com organismos multilaterais da PEC da transição 

Poder Legislativo | 14/12/2022 – 13h16min 

 

PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, vai tentar modificar cinco pontos da PEC 

(proposta de emenda à Constituição) da transição, que libera ao menos R$ 168 bilhões em 

despesas para bancar promessas eleitorais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O partido quer 

excluir o dispositivo que retira do teto de gastos as despesas custeadas com recursos de 

empréstimos com organismos multilaterais dos quais o Brasil faz parte e que sejam destinados 

a financiar projetos de investimento em infraestrutura. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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No TCU, deputados mostram otimismo com aprovação da PEC da Transição na Câmara 

Poder Legislativo | 14/12/2022 – 13h 

 

Deputados presentes à solenidade de posse do novo presidente do Tribunal de Contas 

da União (TCU), Bruno Dantas, demonstraram otimismo com a aprovação da PEC da 

Transição pela Câmara dos Deputados. Na chegada ao evento, o presidente nacional do MDB, 

Baleia Rossi, disse que a tramitação da matéria vai terminar como as novelas: “com final feliz”. 

Também presente à solenidade, o deputado Hugo Leal (PSD-RJ) demonstrou otimismo com a 

possibilidade de aprovação da matéria até quinta (15) pela Câmara. Cotado para assumir a 

articulação política do novo governo, o deputado Alexandre Padilha (PT-SP) disse que não 

está acompanhando a negociação da PEC porque estava envolvido na transição na área da 

saúde. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Senado discute votar na quinta-feira flexibilização da Lei das Estatais 

Poder Legislativo | 14/12/2022 – 12h23min 

 

A cúpula do Senado Federal discute votar até quinta-feira projeto que altera trecho da 

Lei das Estatais e diminui de 36 meses para 30 dias a quarentena de pessoas indicadas à 

presidência ou à direção de empresas públicas que tenham ocupado estrutura decisória de 

partido ou participado de campanhas eleitorais. A expectativa é que seja feito um acordo entre 

os líderes para que o texto seja levado diretamente para o plenário. O Valor apurou que ainda 

não está descartada a votação na quarta-feira (14), mas, como o texto ainda não teria sido 

remetido pela Câmara ao Senado, fontes próximas à presidência do Congresso admite que a 

tendência, por enquanto, é que o assunto só seja debatido na quinta-feira. A medida tem 

potencial de beneficiar Aloizio Mercadante, que foi indicado pelo presidente eleito Luiz Inácio 



 
 
 
Lula da Silva (PT) para o comando do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Presidente da Câmara dos Deputados libera votação por celular até o fim do ano 

Poder Legislativo | 14/12/2022 – 11h51min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), autorizou que as 

votações de quinta-feira (15) até o fim deste ano ocorram todas pelo celular, sem necessidade 

de que os parlamentares estejam em Brasília. Atualmente, entre terça-feira e quinta-feira, é 

necessário que os deputados registrem presença pessoalmente em Brasília para poderem 

votar, mas Lira decidiu dispensar essa exigência nas reuniões de quinta-feira, quando pode ser 

votada a PEC da transição, e na próxima semana, a última antes do recesso. Pelo ato 

publicado na quarta-feira (14), está autorizado o voto remoto nos dias 15 de dezembro (quinta-

feira) e entre 20 (terça-feira) e 22 (quinta-feira). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Câmara flexibiliza Lei das Estatais e pode facilitar ida de Mercadante para o BNDES 

Poder Legislativo | 13/12/2022 – 22h39min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (13) o projeto de lei que modifica a Lei 

das Estatais e flexibiliza restrições que, hoje, dificultam a nomeação de políticos para 

presidência e diretorias de empresas públicas. A mudança abre caminho para que o presidente 

eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), indique aliados para postos-chave nas estatais – como o 

ex-ministro Aloizio Mercadante (PT), anunciado nesta terça por Lula para presidir o BNDES. Ao 

longo do dia, políticos sinalizaram que a indicação poderia ser barrada pela legislação atual. A 

lei proíbe que dirigentes de campanhas eleitorais assumam altos cargos nas estatais nos 36 

meses seguintes – mas não está claro se Mercadante seria barrado por essa norma. Fonte: G1 

Notícias  
Leia mais 
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Senado aprova seis empréstimos internacionais 

Poder Legislativo | 13/12/2022 – 20h55min 

 

O Plenário do Senado autorizou na terça-feira (13) seis empréstimos com organismos 

internacionais para o financiamento de políticas públicas. Todos seguem agora para 

promulgação, na forma de resoluções do Senado. Cinco autorizações são para empréstimos 

contraídos pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), instituição gerida 

em conjunto pelos três estados da Região Sul. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 
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CCJ aprova novas regras para escolha de dirigentes do Cade 

Poder Legislativo | 13/12/2022 – 20h03min 

 

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

Deputados aprovou projeto de lei que altera as regras para a escolha dos integrantes do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A proposta modifica a Lei de Defesa da 

Concorrência, aproveitando diversas regras da Lei Geral das Agências Reguladoras. O Cade é 

uma é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, que tem como missão zelar 

pela livre concorrência no mercado, sendo a entidade responsável por investigar e decidir 

sobre a matéria concorrência. O relator na CCJ, deputado Kim Kataguiri (União-SP), 

apresentou parecer pela aprovação de substitutivo da Comissão de Desenvolvimento 



 
 
 
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços ao Projeto de Lei 4323/19, do deputado Eduardo 

Cury (PSDB-SP). Kataguiri apresentou subemenda corrigindo falhas de redação. A proposta 

tramitou em caráter conclusivo, o que significa que poderá seguir ao Senado, a menos que 

haja recurso para votação, antes, pelo Plenário. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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‘PEC da Transição’: Lira sinaliza término da votação na próxima semana 

Poder Legislativo | 13/12/2022 – 16h19min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse na terça-feira (13) 

que a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição só deve ser 

concluída na próxima semana. Com a nova previsão, é provável que a análise do Legislativo 

sobre o tema só termine após uma definição do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a 

legalidade do orçamento secreto. As emendas de relator serão alvo de julgamento na quarta-

feira. Na semana passada, diante da possibilidade de a Corte julgar o mecanismo 

inconstitucional, houve repercussão negativa sobre a tramitação da proposta. Lira pediu ao PT 

e ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, esclarecimentos sobre a possibilidade de 

interferência no julgamento. Durante a campanha eleitoral, o petista fez diversas críticas ao 

orçamento secreto e chegou a classificá-lo como “excrescência”. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

MEC marca presença na cúpula de estudantes latino-americanos de TIC realizada pela 

Huawei 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 12h40min 

 

O Ministério da Educação (MEC), no final de novembro, esteve presente na cúpula de 

estudantes latino-americanos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) realizada 

pela Huawei, na cidade do México. O encontro teve como objetivo abordar os desafios e as 

oportunidades que a transformação digital traz em termos de desenvolvimento de talentos, 

além de compartilhar e explorar ideias sobre as melhores políticas e práticas para promover o 

desenvolvimento das TIC. Na ocasião, o MEC, representado pelo subsecretário de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (STIC), André Castro, destacou que iniciou a estruturação do 

que poderá vir a ser uma Política Nacional de Educação Digital. A ideia desse plano é de que 

ele possa se tornar uma política de Estado que fortaleça a formação de profissionais para a 

área de tecnologia em diferentes níveis de aprendizado. A parceria entre a Huawei e o MEC 

também foi destacada por trazer uma visão de algumas ações que estão sendo pensadas com 

foco no contexto do evento, de acelerar a recomposição de profissionais de Tecnologia no 

setor privado nacional e internacional. “No curto prazo, a cooperação com o setor privado 

precisa ser mantida e ampliada. Temos uma parceria muito sólida com empresas 

multinacionais, como a Huawei, com o objetivo de capacitar professores, alunos e cidadãos 
Fonte: ASCOM MEC 
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Junta Comercial do RS promove evento sobre Empreendedorismo e Novas Tecnologias 

em Porto Alegre 

Poder Executivo | 13/12/2022 – 16h15min 

 

Com o objetivo de tratar sobre inovação e novas tecnologias, desburocratização e 

simplificação dos processos para abertura de empresas, Governo Digital, Empreendedorismo 

Feminino e as perspectivas econômicas para 2023, será realizada a 8ª Jornada JucisRS de 



 
 
 
Interiorização, em Porto Alegre, na quinta (15/12) e na sexta (16/12). A promoção é da Junta 

Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS). A palestra magna será do 

diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (Drei), Allan Turano, 

na quinta (15), às 15h. Fonte: Governo do Estado do RS 
Leia mais 
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Softex Amazônia vai capacitar pessoas em Tecnologia, Empreendedorismo, Inovação e 

Profissionalização 

Poder Executivo | 13/12/2022 

 

Em solenidade o superintendente da Suframa, Algacir Polsin, destacou o aumento no 

número de entidades credenciadas para receber recursos da Lei de Informática, na Zona 

Franca de Manaus, além de ressaltar a necessidade de se dar maior visibilidade aos projetos 

de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (PD&I) em nível regional e em benefício do próprio 

ecossistema. “Eu peço a vocês que usem, com critério, os recursos de PD&I. Elevem o máximo 

possível o sarrafo, de maneira que possamos contribuir para o desenvolvimento regional e 

também apresentar nossas entregas à sociedade com transparência, legalidade e visibilidade”, 

frisou Polsin. Na ocasião, a Softex Amazônia lançou o Capacita Amazônia, mais uma ação do 

Programa Prioritário de Fomento ao Empreendedorismo Inovador (PPEI). O objetivo principal é 

capacitar pessoas na região da Amazônia Ocidental em quatro grandes eixos temáticos: 

Empreendedorismo, Inovação, Profissionalização e Tecnologia. Fonte: Softex 
Leia mais 
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