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DESTAQUES 

 

Ministério da Economia ajusta norma de contratações de TIC à Nova Lei de Licitações e 

Contratos 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 08h51min 

 

A Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia publicou na quinta-feira 

(29/12), no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa SGD/SEDGG/ME nº 94/2022, que 

estabelece procedimentos alinhados à Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos/NLLC (Lei nº 14.133/2021) e seus regulamentos. A nova norma revoga a 

Instrução Normativa SGD/SEDGG/ME nº 01/2019, e institui conceitos, diretrizes e regras para 

a contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pelos 

órgãos do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do 

poder Executivo federal, conforme novos regulamentos de licitações e contratos 

administrativos. A IN nº 94/2022 simplifica o processo de contratação de soluções de TIC, 

integrando-o ao plano de contratações anual, por meio do documento de formalização de 

demandas, e facultando a elaboração dos estudos técnicos preliminares em situações 

específicas. Além disso, fortalece os Catálogos de Soluções de TIC com Condições 

Padronizadas, publicados pelo Órgão Central do SISP. A ferramenta desonera o esforço 

administrativo na realização de pesquisa de preço para contratação de softwares, uma vez que 

o Preço Máximo de Compra de Item de TIC (PMC-TIC) poderá ser utilizado como preço 

estimado para instrução do processo de compras. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 Programa Internet Brasil será expandido para Minas Gerais 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 14h57min 

 

O programa Internet Brasil, que leva acesso à banda larga gratuita a estudantes da 

rede pública de ensino, vai chegar a Minas Gerais. Na quinta-feira (29), foi publicada uma 

portaria interministerial que amplia os municípios elegíveis para a primeira fase da Prova de 

Conceito (PoC) do programa. O documento, assinado por Ministério das Comunicações 



 
 
 
(MCom) e Ministério da Educação (MEC), contempla no projeto-piloto as cidades de Araguari, 

Conceição das Alagoas, Nova Serrana, Prata, Uberaba e Uberlândia. Com a publicação da 

portaria, os municípios indicados poderão aderir ao programa. Para eles, a previsão inicial é 

que sejam distribuídos em torno de 900 chips a estudantes, integrantes de famílias inscritas no 

CadÚnico que cursem o Ensino Fundamental, a partir do 3º ano, ou Ensino Médio na rede 

pública de ensino. Cada aluno apto recebe um chip com 20 gigabytes (Gb) mensais para 

acessar a internet por banda larga móvel. O projeto-piloto é executado pela Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa (RNP). Fonte: ASCOM MCom  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Serpro vira cloud broker do Ministério da Saúde em contrato de R$ 32 milhões 

Poder Executivo | 29/12/2022 

 

No apagar das luzes de 2022, o Serpro venceu um contrato milionário para ser cloud 

broker (integrador) dos serviços multinuvem do Ministério da Saúde, por meio de dispensa de 

licitação. A estatal de TI teve o contrato divulgado no Diário Oficial da União. O acerto ficou no 

valor de R$ 32.094.474,48 milhões. A contratação foi feita pela Coordenação Geral de 

Infraestrutura do Ministério da Saúde. Não há no extrato de contratação, o detalhamento dos 

serviços que serão prestados pelo Serpro. O Ministério da Saúde já tem a AWS como 

fornecedora de nuvem e a EDS, como broker. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Base reage e Bolsonaro recua de veto a mudança na LDO de 2022 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 20h30min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou pela manhã e, num recuo, sancionou à noite 

alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 que adia em um ano o 

cancelamento dos restos a pagar de convênios e contratos firmados entre 2019 e 2020, em 

grande parte atrelados a emendas parlamentares. Esses cancelamentos ocorreriam a partir de 

janeiro, mas agora só serão autorizados depois de 31 de dezembro de 2023. Por outro lado, 

Bolsonaro manteve o veto ao dispositivo do mesmo projeto que permitia transformar as verbas 

classificadas como emendas de relator no Orçamento deste ano como discricionárias dos 

ministérios. No entendimento da cúpula do Congresso, contudo, isso não atrapalhará o 

pagamento. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Juscelino Filho, do União Brasil, assume o Ministério das Comunicações 

Poder Executivo | 29/12/2022 

 

Houve muitas idas e vindas, mas na quinta-feira (29), o presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva anunciou o deputado federal, Juscelino Filho, do União Brasil, como o novo ministro das 

Comunicações. A indicação dele foi resolvida aos 50 minutos do segundo tempo da 

negociação após intensa negociação com o União Brasil, terceira maior bancada da Câmara, 

atrás do PL e do PT, e que poderá vir a ser o fiel da balança em votações de interesse do 

Palácio do Planalto. O deputado federal Juscelino Filho não tem tradição em Comunicações. É 

ligado à Infraestrutura e a área de Transporte. Foi relator do Novo Código de Trânsito Brasileiro 

na Câmara Federal, mas votou e fez campanha pela aprovação da PEC da transição nessa 

reta final do governo Bolsonaro. A PEC da Transição liberou os recursos necessários para que 

o governo Lula possa manter ações como o Auxílio Emergencial. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

Movimentos que participaram da transição protestam contra possível loteamento do 

MCom 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 20h40min 

 

A possibilidade de loteamento da pasta das Comunicações dentro do processo de 

composição de novas forças políticas de apoio ao governo Lula, que assume no próximo 

domingo, dia 1, está gerando uma reação de movimentos sociais ligados ao setor, alguns dos 

quais com participação bastante ativa no processo de transição. A insatisfação se dá na forma 

de uma carta-manifesto em elaboração na quarta-feira, 28, e ainda recebendo assinaturas no 

fechamento desta reportagem, segundo apurou este noticiário. Mais de 70 assinam o 

documento, como Intervozes, Fenaj, FNDC, Diracom, CUT entre outros. O protesto é contra a 

possibilidade de que o Ministério das Comunicações possa "ser entregue ao União Brasil ou a 

outros partidos de direita", conforme diversas especulações publicadas ao longo da tarde de 

quarta-feira (28). Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula define escalação final de seus 37 ministérios; veja quem são 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 12h46min 

 

A três dias da posse, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na 

quinta-feira os 16 nomes de ministros que faltavam no primeiro escalão do futuro governo. A 

escalação final só foi definida na véspera, após costuras políticas que desalojaram alguns 

petistas de pastas para as quais já haviam sido convidados para dar lugar a nomes indicados 

por partidos de centro, como MDB, PSD e União Brasil. Ao todo, serão nove siglas 

representadas que, juntas, representam 262 deputados (51%) na Câmara dos Deputados. No 

Senado Federal, as siglas respondem 45 senadores (55%), mas nem todos irão apoiar o 

governo. — Depois de um trabalho intenso, depois de muita tensão, depois de muita conversa 

e muito ajuste, terminamos de montar primeiro escalão do governo — afirmou Lula logo ao 

subir ao palco do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona a transição. Entre os 

nomes que anunciados estão da senadora Simone Tebet (MDB) para o Planejamento, Marina 

Silva (Rede) que voltará a chefia do Meio Ambiente após 14 anos — a ambientalista ocupou o 

mesmo ministério durante os dois governos do petista, entre 2003 e 2008 — e o de Sonia 

Guajajara (PSOL-SP), que será a ministra dos Povos Indígenas. Com o anúncio realizado na 

quinta-feira, Lula confirmou que mulheres vão ocupar 11 das 37 pastas, o equivalente a 29% 

dos cargos, um número inédito. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRANSIÇÃO DE GOVERNO 

 

Tebet diz que participará da elaboração de nova regra fiscal e fala em 'harmonia' com 

Haddad 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 15h12min 

 

A futura ministra do Planejamento Simone Tebet (MDB) afirmou na quinta-feira (29) 

que participará da construção do arcabouço fiscal. “Sempre”, disse a jornalistas após ser 

perguntada sobre a questão, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde está sendo 

realizada a transição de governo. Ela afirmou que vai “trabalhar em harmonia” com o futuro 

ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que o governo eleito é “participativo”. Também disse 

que deve começar a montar a sua equipe nos próximos dias, mas garantiu que “já tem muita 

gente boa” para ser escolhida. De acordo com ela, o desafio do Ministério do Planejamento 

será “colocar o programa” do governo eleito dentro do Orçamento. “Planejamento é produzir 



 
 
 
boas sementes”, afirmou. Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Minha meta principal é acabar com fila do INSS no começo do governo, diz Lupi 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 14h51min 

 

O futuro ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT) afirmou na quinta-feira (29) que a 

sua principal meta para o início do governo é acabar com a fila do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), formada inclusive por aqueles que recebem Benefício de Prestação Continuada 

(BPC). “Me disseram que está em 1,3 milhão [de pessoas]”, disse a jornalistas no Centro 

Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde está sendo realizada a transição de governo. Já o futuro 

ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), disse que oferecerá 

a “contribuição” da pasta para que a futura ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, use no 

Consórcio da Amazônia Legal. Góes afirmou que o presidente eleito e diplomado Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) “marcou uma reunião para imediatamente após” ele assumir o cargo de 

ministro. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministra pela segunda vez, Marina terá mais tecnologia, mas encontrará gangues bem 

armadas 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 14h20min 

 

Após quatro anos de relação conflituosa com o governo Bolsonaro, a expectativa de 

ambientalistas em ver melhorias no setor é grande com Marina Silva confirmada como titular no 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). Se, por um lado, a deputada eleita pela Rede vai 

encontrar criminosos ambientais mais bem armados e uma equipe desmontada, por outro é 

certo que agora ela terá mais tecnologia para encarar os problemas do setor e um cenário 

internacional favorável à causa. Marina é respeitada por ONGs e ativistas por ter sido a 

ministra que criou a maior área de unidades de conservação (mais de 23 milhões de hectares 

terrestres) e por ter conseguido derrubar a taxa de desmatamento em 54% nos seis anos da 

sua gestão. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Novo ministro da Integração de Lula foi condenado à prisão por peculato 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 13h45min 

 

Indicado por Lula (PT) para assumir o ministério da Integração Nacional, o atual 

governado do Amapá, Waldez Góes (PDT), foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) a seis anos e nove meses de prisão em regime semiaberto por peculato, em 2019. A 

decisão também determinava a perda do cargo e a devolução de R$ 6,3 milhões aos cofres 

públicos. Góes entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF). Em janeiro de 2020, o 

ministro Dias Toffoli suspendeu, em caráter liminar, a condenação. O STF ainda julga o caso. 
Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério de Lula tem número inédito de mulheres, mas fica longe de paridade 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 13h32min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completou a formação do seu 

ministério com pouco menos de 1/3 dos cargos ocupados por mulheres. Com o anúncio 

realizado na quinta-feira (29), Lula confirmou que elas vão ocupar 11 das 37 pastas, o 



 
 
 
equivalente a 29% dos cargos. Em comparação com os dois primeiros governos, o número de 

mulheres aumentou, mas ainda ficou aquém de uma paridade que reflita a sociedade brasileira. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 

51,1% da população brasileira é do sexo feminino. Em 2002, no início do primeiro mandato, 

eram quatro mulheres na Esplanada: Benedita da Silva, Dilma Rousseff, Marina Silva e Emilia 

Fernandes. No início do segundo mandato, o número subiu pouco, para cinco: Dilma, Matilde 

Ribeiro, Nilcéa Freire, Marina Silva e Marta Suplicy. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

No meu governo não há medo de escolher político, diz Lula em anúncio de ministros 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 13h27min 

 

O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou na quinta-feira (29) não 

ter medo de escolher político para compor seus ministérios, em resposta a críticas sofridas por 

acomodar partidos de centro como PSD, União Brasil e MDB em seu terceiro mandato. As 

declarações foram dadas no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), sede do gabinete de 

transição, durante pronunciamento no qual o petista anunciou os últimos nomes de seu 

ministério. Ele já havia divulgado o nome de 21 chefes das 37 pastas que o governo terá. "No 

meu governo não há medo de escolher político. Porque sou daqueles que acha que, fora da 

política, a gente não encontra solução para quase nada neste planeta", disse. "E estou 

convencido que a gente tem que montar o melhor ministério que a gente puder para todo 

mundo começar a trabalhar”. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula não anuncia nomes, mas confirma que BB e Caixa serão presididos por mulheres 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 13h20min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que indicará mulheres para 

assumir as presidências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil em 2023, mas 

frustrou as expectativas ao não anunciar quem comandará as instituições financeiras no 

próximo ano. Ele anunciou há pouco os últimos titulares de ministérios que faltavam. O anúncio 

das futuras presidentes de BB e Caixa é bastante aguardado, já que Lula prometeu, durante a 

campanha, que os bancos públicos terão protagonismo em seu governo, principalmente na 

oferta de crédito. "BB tem 200 anos, nunca se pensou nem de perto de ter uma mulher na 

presidência. Vamos provar que uma mulher pode ser muito melhor do que muitos homens que 

dirigiram o Banco do Brasil", afirmou Lula. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula escolhe líderes do governo na Câmara, Senado e Congresso 

Poder Legislativo | 29/12/2022 – 13h19min 

 

O presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na quinta-feira 

(29), além de ministros, quem serão os líderes do seu governo na Câmara dos Deputados, no 

Senado Federal e no Congresso Nacional. Para a Câmara, foi escolhido o deputado José 

Guimarães (PT-CE); para o Senado, Jaques Wagner (PT-BA); e para o Congresso, o senador 

Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Simone Tebet, crítica do orçamento secreto, vai assumir ministério que pode reformar 

Orçamento 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 13h18min 



 
 
 

 

Escolhida para comandar o Ministério do Planejamento, a senadora Simone Tebet 

(MDB-MS) assumirá a pasta após uma série de indefinições sobre seu espaço no governo e 

disputas com alas do PT e do MDB. A parlamentar, que termina seu mandato no Congresso 

neste ano, vai assumir uma pasta que trata diretamente da coordenação do Orçamento federal. 

Ela terá a missão de dialogar com deputados e senadores para construir uma peça 

orçamentária que atenda aos interesses do Executivo e do Congresso e fará parte do núcleo 

da equipe econômica do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também contará 

com Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin 

no Ministério de Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior e com Esther Dweck no 

Ministério de Gestão e Inovação. A articulação envolvendo o orçamento ganha nova 

importância dado o contexto atual. A decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir o 

orçamento secreto, esquema de compra de apoio política revelada pelo Estadão, obriga que o 

governo eleito ajuste a forma de distribuir emendas com os parlamentares. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula completa ministério com nove partidos, mais do que 2002 e 2006, mas mantém PT 

em postos-chave 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 13h14min 

 

Com a confirmação dos nomes que faltavam para completar o ministério do terceiro 

mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o retrato do gabinete que assumirá o governo a partir de 

1º de janeiro terá uma fragmentação partidária maior do que os dois primeiros governos do 

petista. Ao todo, serão nove siglas representadas que, juntas, representam 262 deputados 

(51%) na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, as siglas respondem 45 senadores 

(55%), mas nem todos irão apoiar o governo. Em comparação com os dois primeiros governos 

do presidente eleito, o PT terá o menor número de ministros na Esplanada, com dez, mas 

manterá postos-chave: o partido terá o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da Educação, 

Camilo Santana, e deve ocupar todos os cargos na chamada "cozinha do Planalto", os 

ministérios que trabalham no Palácio do Planalto, espaço cobiçado pela proximidade diária 

com o presidente: Casa Civil, que será ocupada por Rui Costa, a Secretaria-Geral, com Marcio 

Macedo, e Comunicação Social, com Paulo Pimenta. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula fecha lista ministerial com espaço ampliado para MDB, PSD e União Brasil 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 13h 

 

O presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na manhã de 

quinta-feira (29) os nomes de 16 novos ministros e, assim, concluiu a equipe do primeiro 

escalão de governo para começar o seu terceiro mandato no Palácio do Planalto. Lula 

oficializou o retorno da deputada federal Marina Silva (Rede-AC) ao Ministério do Meio 

Ambiente e a acomodação da neoaliada Simone Tebet (MDB-MS) na pasta do Planejamento. 

Além disso, na última leva de anúncios de ministros, cedeu 9 ministérios para partidos de 

centro em busca de governabilidade. MDB e PSD indicaram três ministros cada um para o 

futuro governo. Já a União Brasil —partido do ex-juiz Sergio Moro— terá dois representantes 

no ministério. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro da Previdência de Lula fala em terra arrasada e cobra colaboração do mercado 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 06h 

 



 
 
 

Futuro ministro da Previdência Social do futuro governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 

o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, diz que as informações preliminares que recebeu 

da pasta mostram um cenário de "terra arrasada", com filas enormes de pedidos de benefícios, 

falta de funcionários e poucos recursos. Diante disso, ele diz que trabalhará para aumentar o 

investimento na informatização e na recomposição de quadros da pasta. Ele aceitou o convite 

na quinta-feira (29). O pedetista afirma considerar que a última mudança na Previdência, que 

foi promulgada por Jair Bolsonaro (PL) em 2019, é uma antirreforma. Afirma ainda que o setor 

privado também precisa colaborar. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Cotado em ministério, Reginaldo fica na Câmara a pedido de Lula 

Poder Legislativo | 28/12/2022 – 22h04min 

 

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) disse na noite da 4ª feira (28.dez.2022) 

que foi convidado pelo governo de transição para chefiar o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, mas que, a pedido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), irá seguir na 

Câmara. Segundo Reginaldo, o pedido veio depois de um “novo arranjo de governabilidade”, 

em que o União Brasil e o PSD irão assumir, cada um, 3 ministérios no governo Lula. A 

declaração de Reginaldo foi dada a jornalistas na saída do Meliá, hotel onde o presidente eleito 

está hospedado em Brasília (DF). “O meu papel mesmo é no Parlamento nesse momento, 

ajudar a fazer os movimentos e também propor soluções”, declarou o deputado, que não 

especificou qual será a sua função na Casa. Atualmente, Reginaldo é o líder do PT na Câmara. 

Reginaldo disse também ter sido cotado para o Ministério do Planejamento, assumido pela 

senadora Simone Tebet (MDB-MS), e para o MEC (Ministério da Educação). No entanto, o 

congressista afirmou estar “tranquilo” com a decisão de permanecer na Câmara. O deputado 

acrescentou que Lula deve nomear pelo menos metade dos ministros na quinta-feira (29). 

Afirmou que o presidente ainda está articulando com partidos e decidindo os nomes a serem 

indicados. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ex-presidente da Caixa, Maria Fernanda Coelho vai ser secretária-executiva da 

Secretaria-Geral da Presidência 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 17h47min 

 

A ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Coelho, vai ser a 

secretária-executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ela aceitou o convite 

feito pelo futuro ministro, Márcio Macêdo. A Secretaria-Geral, entre outras atribuições, vai 

cuidar das relações do governo com os movimentos sociais. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

CVM divulga orientações adicionais sobre Taxa de Fiscalização 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 09h56min 

 

As Superintendências de Supervisão de Investidores Institucionais (SIN) e de 

Supervisão de Securitização (SSE) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicam na 

quinta-feira (29) o Ofício Circular CVM/SIN/SSE 4/2022. O documento traz orientações 

complementares sobre a incidência e o recolhimento da taxa de fiscalização dos mercados de 

títulos e valores mobiliários relativas à Lei 7.940. As áreas técnicas da CVM esclarecem os 

itens 18 e 30 do Ofício Circular divulgado em setembro sobre o assunto, que tratam sobre a 



 
 
 
opção legislativa de não exigir taxa de fiscalização anual no primeiro ano de funcionamento dos 

regulados registrados após o primeiro quadrimestre. A Lei 7.940 prevê uma exceção específica 

(art. 4º, § 5º) para os participantes de mercado que constam no Anexo II da legislação. Nesse 

caso, há incidência específica da taxa anual, inclusive no primeiro ano de registro, ainda que 

tenha ocorrido após 30/4 Fonte: ASCOM CVM 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CVM divulga orientação sobre pedido de registro de coordenador de ofertas públicas de 

distribuição de valores mobiliários 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 18h32min 

 

A Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE) da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) publica na quinta-feira (29) o Ofício Circular CVM/SRE 2/2022. O objetivo é 

orientar as instituições intermediárias quanto ao pedido de registro de coordenador de ofertas 

públicas de distribuição de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM 161, após a 

edição do acordo de cooperação técnica com a Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). A área técnica informa que, a partir de 2/1/2023, 

a ANBIMA estará apta a receber pedidos de registro de coordenadores de ofertas públicas por 

meio do Sistema de Supervisão de Mercados (SSM), com acesso pelo endereço 

https://ssm.anbima.com.br. Fonte: ASCOM CVM 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Economia criativa criou 600 mil empregos no terceiro trimestre de 2022 

Mercado | 29/12/2022 – 15h07min 

 

O número de postos de trabalho ligados à economia criativa no Brasil chegou a 7,9 

milhões no terceiro trimestre de 2022, um aumento de 9% em relação ao mesmo período de 

2021. Isso representa a abertura de 600 mil vagas no setor, segundo dados do Observatório 

Itaú Cultural. Houve, porém, uma queda de 1% na oferta de vagas em comparação com o 

segundo trimestre de 2022. Cerca de 59,1 mil postos de trabalho foram encerrados neste 

período. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Índices de confiança devem manter oscilação em patamar baixo no 1º trimestre, diz FGV 

Mercado | 29/12/2022 – 13h57min 

 

As perspectivas econômicas de curto prazo, ainda envoltas em incertezas inerentes à 

formação e atuação do novo governo, devem fazer os índices de confiança do comércio e de 

serviços oscilarem em torno dos atuais patamares nos primeiros meses de 2023. A afirmação é 

de Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio 

Vargas (FGV Ibre), para quem os atuais níveis de ambos os índices estão baixos e refletem o 

cenário de juros altos, renda baixa e inflação ainda relevante. Em dezembro, o Índice de 

Confiança do Comércio (Icom) ficou estável em 87,2 pontos, depois de duas quedas seguidas, 

enquanto o Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 1,5 ponto, para 92,2 pontos, terceira 

queda consecutiva. “Ambos [os índices] circulam ao redor dos 90 pontos e devem se estabilizar 

nesse patamar negativo nos próximos meses”, diz Tobler ao lembrar que níveis abaixo de 100 

pontos significam pessimismo por parte dos entrevistados. “Não deve ter aprofundamento da 

queda porque já caiu nos últimos dois meses. Claro que, com um fator novo, pode voltar a cair. 

Mas parece mais provável a manutenção do patamar baixo, mas estabilizado”, acrescenta. 
Fonte: Valor Econômico 



 
 
 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad confia que nova regra fiscal está desconstitucionalizada 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 11h35min 

 

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita que a discussão sobre a 

regra fiscal que substituirá o atual teto de gastos está desconstitucionalizada e assim deverá 

permanecer, dizem fontes próximas a ele. Apesar de haver, no Congresso, alas que pretendem 

colocar a nova regra para o gasto público na Constituição, a exemplo do que ocorre atualmente 

com o teto de gastos, a futura equipe de governo prefere que o novo arcabouço seja 

estabelecido por lei complementar. É isso o que estabelece a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) da Transição, aprovada neste mês pelo Congresso Nacional. Ao mesmo 

tempo em que eleva o teto de gastos em R$ 145 bilhões em 2023, a PEC diz que um novo 

regime fiscal será proposto pelo Poder Executivo até o dia 31 de agosto próximo, na forma de 

projeto de lei complementar. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Dívida pública retoma nível pré-pandemia em novembro, diz BC 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 11h16min 

 

A DBGG (Dívida Bruta do Governo Geral) – que compreende governo federal, INSS e 

governos estaduais e municipais– caiu para 74,5% do PIB (Produto Interno Bruto). Esse 

patamar é inferior ao registrado em fevereiro de 2020, antes da pandemia. Os dados foram 

divulgados na quinta-feira (29) pelo BC (Banco Central). Eis a íntegra do relatório. O 

endividamento caiu pelo 7º mês seguido. Em novembro, recuou 0,5 ponto percentual. No 

acumulado do ano, a dívida caiu 3,8 pontos percentuais. Em valores, o estoque de 

endividamento corresponde a R$ 7,3 trilhões. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BC: contas públicas fecham novembro com saldo negativo de R$ 20 bi 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 11h09min 

 

As contas públicas fecharam novembro com resultado negativo de R$ 20,089 bilhões, 

informou quinta-feira (29) o Banco Central (BC), no relatório de estatísticas fiscais. Esse foi o 

maior déficit primário para o mês, desde novembro de 2016, quando foi registrado saldo 

negativo de R$ 39,141 bilhões. Em novembro do ano passado, foi registrado superávit de R$ 

15,034 bilhões. No mês, o Governo Central (Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional) 

registrou déficit de R$ 16,524 bilhões; os estados, de R$ 2,633 bilhões e os municípios, R$ 

1,077 bilhão. As empresas estatais, excluídos os grupos Petrobras e Eletrobrás, registraram 

superávit de R$ 145 milhões. O resultado primário é formado pelas receitas menos os gastos 

com juros, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Assim, quando as 

despesas superam as receitas, há déficit primário. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

IGP-M sobe 0,45% em dezembro e fecha 2022 com alta de 5,45% 

Mercado | 29/12/2022 – 08h25min 

 

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 0,45% em dezembro, após queda 

de 0,56% em novembro, e com isso o indicador conhecido como “inflação do aluguel” fechou o 

ano com alta de 5,45%. Os dados foram divulgados na quinta-feira (29) pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). Apesar da aceleração de novembro para dezembro, o resultado ficou abaixo do 



 
 
 
consenso Refinitiv (o mercado projetava uma alta de 0,54%) e também de dezembro de 2021 

(quando a alta foi de 0,87% e a inflação acumulada em 12 meses era de 17,78%). O IGP-M é 

chamado de “inflação do aluguel” por ser usado como indexador para reajustar contratos de 

locação. O Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) calcula os preços ao produtor, ao consumidor 

e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Empresas podem excluir ajuda de custo do home office da contribuição ao INSS 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 05h 

 

As empresas que reembolsam os funcionários por despesas com internet e energia 

elétrica no home office podem excluir esses custos da base de cálculo das contribuições 

previdenciárias e do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Essa é a interpretação da 

própria Receita Federal, expressa na Solução de Consulta nº 63 da Coordenação-Geral de 

Tributação (Cosit), que orienta os fiscais do país. Trata-se da primeira manifestação da Receita 

Federal sobre a tributação de insumos para o teletrabalho - o que pode ultrapassar 30% do 

montante pago. Apesar da boa notícia para os empregadores, o desafio, segundo tributaristas, 

será como comprovar a finalidade dos valores recebidos pelos empregados. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Festividades de final de ano devem movimentar R$ 231 milhões no e-commerce 

Mercado | 29/12/2022 

 

O mês de dezembro é um dos mais importantes para o varejo e e-commerce brasileiro. 

O faturamento dos pequenos e médio negócios online cresceu em torno de 30% com as 

vendas de final de ano, totalizando R$ 231 milhões. A pesquisa foi feita pela Nuvemshop, 

plataforma de e-commerce com mais de 100 mil lojas virtuais e conta com mais 1.000 

parceiros. Na comparação com o ano passado, o ticket médio também apresentou alta de 8%, 

antes era de R$ 222,70 e chegou a R$241,80. Na mesma linha, o número de pedidos também 

cresceu e passou de 800 mil para 957 mil, o equivalente a um aumento de 20%. Além disso, os 

setores de Moda, Saúde & Beleza e Acessórios lideraram as vendas no período, com 

faturamento de R$ 95 milhões, R$ 19 milhões e R$ 17 milhões, respectivamente. “As 

festividades de fim de ano, como o Natal, são um dos períodos mais importantes para o varejo. 

Apesar do cenário econômico desafiador, os e-commerces aproveitaram para realizar 

campanhas específicas e alavancarem suas vendas”, destaca Luiz Natal, gerente de 

desenvolvimento de plataforma da Nuvemshop. Fonte: Mercado & Consumo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Fora da Esplanada, PV vai expor insatisfação à presidente do PT 

Poder Legislativo | 29/12/2022 – 15h33min 

 

Fora do primeiro escalão da Esplanada dos Ministérios, o PV vai expor ainda na quinta-

feira (29) sua insatisfação em uma reunião com a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann 

(PR). Dirigentes da sigla dizem que só não anunciaram posição de independência porque há 

negociações pelo segundo escalão. O incômodo, contudo, é grande porque o partido se sentiu 

preterido por outros que não apoiaram a candidatura do presidente eleito Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT). União Brasil, MDB e PSD terão três ministérios cada - inclusive a Pesca, que 

chegou a ser oferecida ao PV, oferta depois retirada. "O União Brasil, que não vai entregar os 

votos no Congresso, tem três ministérios e a gente, que apoiou desde a eleição, nenhum. Isso 



 
 
 
é uma revolta", afirmou um dos líderes da sigla na Câmara. Na próxima legislatura, o PV terá 

seis deputados federais e nenhum senador. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Posicionamento no Congresso demonstrará independência do União Brasil, diz líder do 

partido 

Poder Legislativo | 29/12/2022 – 14h42min 

 

Com indicados escolhidos para três ministérios da futura gestão, o União Brasil 

continuará independente no Congresso em relação ao governo Lula (PT), reforçou o líder do 

partido na Câmara, deputado Elmar Nascimento (BA). Isso significa que o apoio do partido não 

será automático, mas negociado caso a caso nas votações. “O partido seguirá independente 

na Câmara e no Senado”, disse Nascimento. “Os ministros filiados ao partido não foram 

indicações nem da Executiva e nem da liderança. São indicações pessoais. Não há nenhuma 

proibição para que algum filiado ocupe cargo. Mas o posicionamento da bancada demostrará a 

nossa independência”, afirmou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula ainda vai precisar do centrão para ter base sólida no Congresso; entenda 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 14h30min 

 

O presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda precisará negociar 

com integrantes do centrão para ter uma base de apoio sólida no Congresso, mesmo após a 

distribuição na quinta-feira (29) de 9 ministérios para PSD, MDB e União Brasil —partidos de 

centro e de direita que ainda não estavam contemplados no primeiro escalão. Se todos os 

parlamentares da esquerda e dos três partidos agora atendidos apoiarem o presidente, ele 

teria 287 cadeiras na Câmara e 47 no Senado. O número garante maioria, mas é insuficiente 

para aprovar emendas à Constituição (308 e 49, respectivamente). Ainda assim, a adesão total 

das bancadas dos partidos da base tendem a ser raras. A União Brasil, por exemplo, que é a 

fusão do PSL que elegeu Bolsonaro e do DEM (antigo rival do PT), promete dar dor de cabeça 

mesmo à frente de três pastas na Esplanada. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério de Lula reúne presidenciáveis para 2026 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 13h12min 

 

A Esplanada desenhada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva abrigará alguns 

dos principais nomes que já são ventilados para a disputa de 2026, na qual o petista diz que 

não tentará a reeleição, segundo compromisso feito ainda na campanha eleitoral. Mesmo antes 

do início do governo Lula 3, são cogitados para a próxima eleição presidencial os nomes do 

vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da 

próxima ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB). Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Covid-19: PF conclui inquérito sobre desinformação acerca de vacina 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 09h 

 

A Polícia Federal (PF) concluiu o inquérito aberto contra o presidente Jair Bolsonaro 

para apurar a suposta disseminação de desinformação durante a pandemia de covid-19. No 

relatório final da investigação enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a delegada 

responsável pelo caso entendeu que Bolsonaro cometeu a contravenção penal de provocar 



 
 
 
alarma e o crime de incitação durante uma live transmitida em 21 de outubro de 2021.  No 

entendimento da delegada Lorena Nascimento, ao citar, durante a transmissão, que relatórios 

oficiais do Reino Unido teriam apontado que pessoas totalmente vacinadas estariam 

desenvolvendo o vírus da Aids, o presidente produziu desinformação “capaz de produzir 

alarma junto aos espectadores que tiveram acesso ao conteúdo”. Para a PF, a informação 

“seria tomada como verdade por quem o visualizava”. Segundo a Sociedade Brasileira de 

Infectologia, não há relação entre a vacina contra a covid-19 e o desenvolvimento da doença. 
Fonte: Agência Brasil 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Resistência ao nome de líder do partido para comandar ministério abre crise no União 

Brasil 

Poder Legislativo | 29/12/2022 – 06h52min 

 

A resistência de governadores do PT no Nordeste ao nome do deputado Elmar 

Nascimento (União-BA) para comandar o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional 

abriu uma crise na formação de governo. O impasse está, inclusive, inviabilizando a resolução 

da cota de ministérios para o União Brasil no futuro governo Lula. Alguns dos indicados para 

ministérios já cogitam declinar dos convites. Dentro da cúpula do União, a condução paralela 

do tema feita pelo senador Davi Alcolumbre (AP) intensificou a crise. O blog apurou ainda que 

o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), demonstrou contrariedade com o "veto" do PT 

dos estados do Nordeste à indicação de Elmar Nascimento. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Siglas na Esplanada dão a Lula ao menos 181 votos na Câmara 

Poder Legislativo | 29/12/2022 – 06h 

 

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve distribuir seus 37 ministérios 

entre 9 partidos. Dentre aliados de longa data e os que aderiram ao novo governo neste 

momento, o objetivo do petista com a distribuição de cargos foi ampliar sua base de apoio no 

Congresso. Apesar do esforço, Lula deverá contar com o voto cativo de só 181 deputados, 

segundo levantamento feito pelo Poder360. Somadas, as siglas têm 262 deputados, mas é 

improvável que todos sigam as orientações do novo governo nas votações da Câmara. O 

Poder360 considerou o perfil das bancadas eleitas e excluiu congressistas aliados ao atual 

presidente, Jair Bolsonaro (PL), ou que fazem oposição abertamente a Lula e que integram os 

partidos contemplados com ministérios. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líderes do PL tentam convencer Costa Neto a aceitar Moro 

Poder Legislativo | 29/12/2022 – 05h01min 

 

De olho na corrida pela presidência do Senado, líderes e dirigentes do PL tentam 

convencer o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, a aceitar uma eventual filiação do 

senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR) como parte de uma ofensiva para aumentar ainda 

mais a bancada da sigla na Casa. As conversas buscam quebrar uma resistência que Costa 

Neto teria ao nome do ex-juiz - Moro foi auxiliar da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal 

Federal (STF), durante o julgamento do mensalão, quando o cacique terminou preso. A partir 

de fevereiro, o PL terá 14 senadores no Congresso, mas os dirigentes do partido trabalham nos 

bastidores para aumentar este número e, consequentemente, fortalecer o nome de Rogério 

Marinho (PL-RN) para a presidência da Casa. Ele deve disputar o cargo contra o senador 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que é o atual presidente da Casa. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

Fora do ministério, PV discute não aderir à base de Lula no Congresso 

Poder Legislativo | 28/12/2022 – 21h 

 

Preterido na Esplanada dos Ministérios, o PV debateu na quarta-feira (28) não aderir à 

base de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso não tenha seus pedidos atendidos. Inicialmente, o 

partido havia solicitado os Ministério do Esporte, Cultura ou Meio Ambiente, mas a presidente 

nacional do PT, Gleisi Hoffmann, havia sinalizado com o da Pesca. Na segunda-feira (26), no 

entanto, Gleisi avisou o presidente do PV, José Luiz Penna, que não haveria espaço para o 

aliado. A forma como o recado foi dado gerou insatisfação. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

China terá vice-presidente e três ministros na posse de Lula, e presidente da Alemanha 

visitará Amazônia 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 15h 

 

Principal parceiro comercial do Brasil, a China enviará o vice-presidente Wang Qishan 

para a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no próximo domingo. A expectativa 

é que Wang trará como mensagem de Pequim o desejo dos chineses de fortalecer as relações 

com Brasília, após um período conturbado, principalmente no início do governo do presidente 

Jair Bolsonaro. A presença do vice-presidente da China na posse é vista como um gesto 

importante por interlocutores que participam dos preparativos do evento. Devido ao cargo que 

ocupa, Wang preside, pelo lado chinês, a Cosban — comissão bilateral de alto nível criada em 

2004. Ele dividirá a função, a partir de 2023, com o vice de Lula, Geraldo Alckmin. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Sessenta e cinco delegações estrangeiras confirmaram presença na posse 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 21h31min 

 

A posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro de 2023, em 

Brasília, deverá contar com, no mínimo, 65 delegações estrangeiras, compostas por chefes de 

governo, vice-presidentes, chanceleres, enviados especiais e representantes de organismos 

internacionais. O embaixador Fernando Igreja, responsável pelo cerimonial da posse, informou 

que este será o maior evento com autoridades internacionais de alto nível no Brasil desde os 

Jogos Olímpicos Rio 2016. Todos os chefes de Estado e de governo de países que têm 

relações diplomáticas com o Brasil foram convidados. Até o momento, 30 chefes de Estado e 

chefes de Governo confirmaram a presença no evento. Segundo o embaixador, estarão 

presentes representantes de quase todos os países da América do Sul, além de autoridades da 

América Central, da África e do Oriente Médio, o que demonstra a importância deste momento 

no cenário internacional. Os 19 chefes de Estado confirmados são o rei da Espanha e os 

presidentes dos seguintes países: Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, 

Colômbia, Equador, Guiana, Guiné Bissau, Honduras, Paraguai, Peru, Portugal, Suriname, 

Timor Leste, Togo e Uruguai. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRANSPORTE 

 

Decreto regulamenta documento eletrônico de transporte de cargas 

Poder Executivo | 29/12/2022 – 15h27min 

 



 
 
 

O presidente Jair Bolsonaro editou na quinta-feira (29) um decreto para regulamentar o 

Documento Eletrônico de Transporte (DT-e), criado em maio de 2021 para reunir diversos 

documentos físicos de porte obrigatório por transportadoras para comprovação do 

cumprimento de regras administrativas, ambientais e sanitárias. A medida pretende reduzir o 

tempo de fiscalização nas rodovias. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da 

República, a regulamentação é a principal inciativa de modernização e transformação digital 

para o setor de transporte de cargas, incluindo caminhoneiros autônomos. O decreto de 

regulamentação trata dos procedimentos de emissão, dispensa e encerramento do documento 

eletrônico, além de fiscalização e aplicação de penalidades. “O novo instrumento também 

coíbe práticas ilegais como a chamada carta-frete, espécie de forma de pagamento pelos 

serviços de transporte de cargas que só poderia ser descontada em postos de combustíveis 

credenciados. Na prática, havia pagamento inferior ao valor de face do título e parte da 

remuneração do caminhoneiro ficava com atravessadores”, afirmou o órgão. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Latam reduz em até 50% o tempo de atendimento com serviço digital 

Mercado | 29/12/2022 – 12h40min 

 

O movimento de digitalização nos processos introduzido pela Latam reduziu em até 

50% o tempo de atendimento para seus voos no Brasil em 2022. É isso o que revela o 

levantamento sobre os efeitos mais recentes da sua transformação digital, que busca 

ressignificar a relação do cliente com a companhia. Atualmente, mais de 80% dos passageiros 

da companhia já utilizam o check-in automático, que na prática elimina a necessidade do 

check-in e reduz o tempo de espera nas filas dos aeroportos. Além disso, segundo revelou a 

empresa, mais de 70% dos passageiros da companhia no Brasil já etiquetam a sua própria 

bagagem por meio dos terminais de autoatendimento instalados em nove aeroportos (Brasília, 

Rio de Janeiro/Galeão, São Paulo/Guarulhos, Salvador, Natal, Porto Alegre, Florianópolis, 

Fortaleza e Belo Horizonte/Confins). Fonte: Panrotas 
Leia mais 
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