
Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F,  Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-919, Brasília-DF  

Tel./Fax: +55 (61) 3327 1289 - home-page: www.foco-legislativo.com.br - e-mail: foco@foco-legislativo.com.br  1  
 

Foco no Planalto 
Notas sobre a semana de 29 de novembro a 3 de dezembro, em Brasília. 

 
 

 

DESAFIOS DO GOVERNO NO SENADO 
 
Nesta semana, o Governo deve enfrentar dois 
grandes desafios no Senado Federal. O primeiro 
deles diz respeito ao principal item da pauta 
prioritária do Executivo no momento, a PEC dos 
Precatórios. A matéria – que flexibiliza o Teto de 
Gastos e altera o regime de pagamento de 
precatórios – assumiu uma importância singular 
em razão de abrir espaço orçamentário em 2022 
para o custeio de despesas importantes, como o 
Auxílio Brasil, com benefícios de R$ 400. Mesmo 
passando no Senado, a proposta deverá retornar à 
Câmara, pois é esperado que os senadores façam 
modificações no texto. 
 
O segundo desafio para o Executivo nesta 
semana é a aprovação de André Mendonça para 
o STF. Indicado ainda no mês de julho, após a 
aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo, o 
nome do ex-AGU tem sofrido a resistência de 
alguns senadores, notadamente de Davi 
Alcolumbre (DEM/AP), que preside a Comissão de 
Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ), 
colegiado responsável por sabatinar os indicados 
aos tribunais superiores. 
 
A postura de Alcolumbre colocou o Planalto em 
uma situação delicada, mas também gerou 
críticas de seus pares. Se, por um lado, a demora 
em pautar a sabatina de Mendonça acarretou um 
constrangimento para o Governo, por outro, a 
postura do presidente da CCJ foi alvo de críticas 

de outros senadores, que chegaram a acionar o 
STF e a cobrar a renúncia de Alcolumbre à 
presidência do colegiado.  
 
Nesse cenário, o desfecho da votação ainda é 
incerto. Embora essa indicação seja uma questão 
importante para o Governo, as resistências ao 
nome de Mendonça seguem preocupando o 
Executivo. Além disso, a inclusão em pauta de dois 
temas de muito interesse na mesma semana 
(indicação ao STF e Precatórios) requer que os 
esforços de articulação política sejam redobrados. 
Nessa perspectiva, a indicação para uma vaga 
recém-aberta no TCU – após a nomeação do 
ministro Roberto Carreiro à Embaixada do Brasil 
em Portugal – pode ser um elemento de 
negociação significativo ao longo da semana, já 
que o Presidente da República pode escolher um 
senador para o cargo. 
 
Ainda nesta semana, Bolsonaro deve se filiar 
ao PL. O anúncio foi feito pelo presidente nacional 
da sigla, Valdemar Costa Neto, e o ato de filiação 
está marcado para ocorrer amanhã (30/11). 
Inicialmente, a filiação de Bolsonaro ao partido 
havia sido agendada para o último dia 22, mas 
divergências sobre articulações políticas regionais 
suspenderam a filiação. Nos últimos dias, 
integrantes da legenda e aliados do Presidente da 
República continuaram com as negociações, mas 
a definição sobre as alianças nos estados somente 
deve ocorrer no ano que vem. 

 

Destaque da Semana 
 

Ao longo 
da semana 

 

▪ O Plenário do Congresso Nacional se reúne para votar o PRN 4/2021, sobre a 
execução das emendas de relator-geral do Orçamento. 

 

▪ A Câmara dos Deputados pode votar o PLP 32/2021, que altera a Lei Kandir, para 
regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais 
destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto; 

 

▪ O Senado Federal realiza esforço concentrado para a apreciação de diversas 
autoridades para embaixadas, tribunais superiores e agências reguladoras. 

 

 

Edição Nº 048/2021 
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Poder Executivo 
 

 
 

 

Presidência da 
República 

 
Agenda do Presidente - Jair Bolsonaro participou, nesta segunda (29), de 
reuniões com o ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura) e subchefe para 
assuntos jurídicos Pedro Cesar Sousa (Secretaria-Geral da PR). Ademais, 
participou de reuniões com o deputado Osmar Terra (MDB/RS) e Henrique 
Prata, presidente do Hospital de Amor.  
 
Na terça (30), está programada a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao 
Partido Liberal (PL), em Brasília.  
 
Agenda do Vice-Presidente - Hamilton Mourão se reuniu, nesta segunda 
(29), com o ministro Joaquim Leite (Meio Ambiente). Ademais, se reuniu com 
o Daniel Tourinho, presidente nacional do AGIR 36, antigo Partido Trabalhista 
Cristão (PTC); e Fabio Bernadino, vice-presidente da executiva nacional do 
AGIR 36. 
 

 
ME 
Ministério da Economia 

 
 

 

 
BACEN 

Banco Central do Brasil 

 

Agenda do ministro - Paulo Guedes participou, nesta segunda (29), de 
reuniões com os secretários Esteves Colnago (Tesouro e Orçamento) e 
Miguel Ragone (Executivo). Ademais, participou do I Encontro de Gestores do 
Microempreendedor Individual (MEI), evento realizado entre Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Governo Federal. 
 
Agenda do presidente - Roberto Campos Neto se reuniu, nesta segunda 
(29), com representantes do ramo varejista, por videoconferência. Além disso, 
se reuniu com o Clifford Sobel, Sócio da Valor Capital Group, por telefonema. 
Ademais, se reuniu com Angel Santodomingo, vice-presidente; Tomoharu 
Maeda Jr, superintendente executivo financeiro; Renato Martins Oliva, 
superintendente executivo de public policy; e Luiz Masagão Ribeiro Filho, 
diretor de tesouraria, do Banco Santander, para tratar de assuntos 
institucionais, por videoconferência. 
 
Balança Comercial - Para o saldo da balança comercial, a projeção em 2021 
ficou estável em US$ 70 bilhões de resultado positivo. Para 2022, a estimativa 
dos especialistas do mercado subiu de US$ 63 bilhões para US$ 63,65 bilhões 
de superávit. 
 
Boletim Focus - Para o IPCA, a inflação oficial do país, a expectativa do 
mercado para o ano de 2021 subiu de 10,12% para 10,15%. No caso do PIB 
2021, os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de 
crescimento de 4,80% para 4,78% em 2021. O mercado financeiro manteve 
em 9,25% ao ano a previsão para a Selic no fim de 2021. A projeção para a 
taxa de câmbio do dólar no fim de 2021 permaneceu em R$ 5,50. 
 

 
MEC 
Ministério da Educação 

 
Agenda do Ministro - Milton Ribeiro participou, nesta segunda (29), de 
reuniões com o deputado Hiran Gonçalves (PP/RR), para tratar dos desafios 
da educação indígena de Roraima; e deputada estadual Talita Oliveira 
(PSL/BA), para tratar sobre transporte escolar, materiais didáticos e creches. 
Além disso, se reuniu com o Daniel Castanho, presidente do Anima Educação. 
Ademais, concedeu uma entrevista para a EBC no programa Voz do Brasil 
para fazer um balanço final sobre o Enem e também fez uma coletiva de 
imprensa sobre o Enem.  
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MCom 
Ministério das Comunicações 

 

 
Agenda do ministro - Fábio Faria o ministro foi convidado, nesta quarta (1º), 
para comparecer na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática da Câmara dos Deputados, para debater a aplicação da verba do 
governo federal destinada à publicidade na mídia. 
 

 

Poder Legislativo 
 

 
Congresso Nacional 

 
O Plenário do Congresso Nacional se reúne para votar o PRN 4/2021, que 
amplia a transparência da sistemática de apresentação, aprovação e 
execução das emendas de relator-geral do Orçamento. 
 

 
Câmara dos Deputados 
 

 
O Plenário da Câmara dos Deputados poderá votar, entre outros projetos, o 
PLP 32/2021, que altera a Lei Kandir, para regulamentar a cobrança do ICMS 
nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não 
contribuinte do imposto; o PL 2380/2021, que dispõe sobre o funcionamento 
e as operações do Fundo Geral de Turismo (Fungetur); e o PL 3754/2021, que 
estabelece a Lei das Ferrovias. 
 

 
Senado Federal 
 

 
O Plenário do Senado Federal realiza esforço concentrado para a apreciação 
de diversas autoridades para embaixadas, tribunais superiores e agências 
reguladoras, com destaque para a indicação de André Mendonça para o 
Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, caso a Comissão de 
Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ), aprove a PEC 23/2021, que 
estabelece o novo regime de pagamentos de precatórios, modifica normas 
relativas ao Teto de Gastos e autoriza o parcelamento de débitos 
previdenciários dos Municípios, a matéria poderá ser incluída na pauta do 
Plenário da Casa. 
 

 

Comissões 

 
 
TECNOLOGIA 
 
 

Criminalização de 
HATERS na Rede Mundial 

de Computadores 
 
 
 
 
 
 

 
Câmara | GT - Problemas Psicológicos Jovens Brasileiros | Quarta (1) | 

16h00 
 

Audiência Pública – O Grupo de Trabalho (GT) Problemas Psicológicos 
Jovens Brasileiros promove audiência pública com o tema: “Debate sobre o 
PL 2699/2021 - Dispõe sobre a criminalização da prática de HATERS na rede 
mundial de computadores”. O evento terá a participação de diretor de 
educação da Safernet Brasil, Rodrigo Nejm; especialista em educação digital 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, Camilo Leon; 
presidente do Instituto Vita Alere, Karen Scavacini; e presidente da 
Associação pela Saúde Emocional das Crianças – ASEC, Juliana Fleury. 
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5G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação Digital na 
Educação Superior 

 
 
 
 
 
 

 Crimes Cibernéticos 
 

 
Senado | CCT | Quarta (01) | 11h00 

 
Audiência Pública – A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática promove audiência pública para esclarecer a 
situação atual do processo de licitação de radiofrequências já iniciado pela 
Anatel e as expectativas para implementação dessa tecnologia no país, além 
de aprofundar questões relativas à segurança cibernética das redes que serão 
implementadas. Entre os convidados está o ministro das Comunicações, 
Fábio Faria. 
 

Câmara | CEDES | Quinta (2) | 09h00 
 

Audiência Pública – O Centro de Estudos e Debates Estratégicos promove 
audiência pública com o tema: “Desafios da educação digital na educação 
superior”. O evento contará com a participação de, dentre outros: diretora do 
Centro de Educação a Distância da Universidade de Brasília, Letícia Leite; e 
diretora da RL Consultoria Educacional, Lana Crivelaro. 
 

Câmara | CCTCI | Quinta (2) | 14h30 
 

Seminário – A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática promove seminário sobre o combate aos crimes cibernéticos no 
Brasil - Papel do Parlamento. Dentre os convidados para o evento, tem-se: 
conselheiro-diretor da ANP, Arthur Sabbat; diretor fundador da Data Privacy 
Brasil, Bruno Bioni; e presidente da Federação Nacional dos Policiais 
Federais – Fenapef, Luís Antônio de Araújo Boudens. 
 

 

Política 
 
Doria derrota Eduardo Leite e será candidato do PSDB à Presidência em 2022. O governador de São 

Paulo, João Doria, venceu as prévias e tem o aval do partido para ser o candidato do PSDB a presidente nas 
eleições de 2022. O nome foi definido no sábado (27). Doria derrotou o governador do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. Ele teve mais da metade dos votos no 1° turno do 
pleito. Agora, Doria pretende organizar seus apoios nos Estados e ajudar a organizar as outras candidaturas 
tucanas para 2022. Deve fazer uma reunião com sua equipe já na segunda-feira (30). Ademais, João Doria, 
quer o partido na oposição. Apesar de a direção ter decidido em setembro ser contra Jair Bolsonaro, parte da 
bancada no Congresso vota com o governo. Não se trata de uma “caça às bruxas “, afirma o tucano. Ele diz 
que irá dialogar e, legitimado pelas prévias, reorientar o grupo. “Ninguém é condenado por ter cometido um 
erro e depois buscar acertar. Isso é prova de grandeza e consciência “, disse. Fonte: Poder 360 
 
Doria diz preferir Alckmin no PSDB e não fala sobre aliança de ex-aliado com Lula. Agora presidenciável 
do PSDB, o governador de São Paulo, João Doria, afirmou nesta segunda-feira (29) que gostaria que o ex-
governador Geraldo Alckmin permanecesse no PSDB. Alckmin já anunciou que está de saída do partido, mas 
aguardou as prévias para isso —ele apoiou o candidato derrotado, Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio 
Grande do Sul. "Gostaria que ele permanecesse no PSDB, mas essa é uma decisão soberana do governador 
Geraldo Alckmin", disse. Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Escanteado, Mourão se aproxima de Sergio Moro. Após o presidente Jair Bolsonaro deixar claro que não 
conta com ele para o projeto da reeleição e, mais do que isso, o estimular a construir um caminho eleitoral 
próprio, o vice Hamilton Mourão passou a conversar recentemente com o ex-ministro Sergio Moro. Pré-
candidato ao Palácio do Planalto pelo Podemos, o ex-juiz da Operação Lava-Jato é desafeto declarado do 
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chefe do Executivo federal. Nas últimas semanas, Bolsonaro deu a seguinte orientação ao auxiliar: tenha um 
paraquedas reserva. Fez isso em duas ocasiões, uma delas por mensagem de texto e a outra, pessoalmente, 
durante uma cerimônia no Planalto. Na primeira vez, a sugestão veio acompanhado de um anúncio: “Vou para 
o PL. Tenha um paraquedas reserva”. Fonte: O Globo 
 
PT negocia federação partidária com PSB e PCdoB. Para tentar garantir antecipadamente um palanque 
sólido para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição do ano que vem, lideranças do PT passaram 
a costurar a formação de uma federação partidária com PSB e PCdoB. Se consolidado, o movimento criaria 
um fato político relevante para o petista ainda no primeiro trimestre de 2022. Em setembro deste ano, o 
Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que permite aos partidos se reunirem 
em federação. Pelo texto aprovado, as legendas são obrigadas a permanecer unidas por um período de quatro 
anos e teriam que atuar juntas nas esfera federal, estadual e municipal. Fonte: O Globo 
 
Popularidade de Bolsonaro cai para 19%, diz pesquisa da Consultoria Atlas. A popularidade do 
presidente Jair Bolsonaro atingiu pela primeira vez um patamar abaixo de 20%. É o que revela pesquisa da 
Consultoria Atlas para o jornal Valor Econômico. Segundo levantamento feito entre os dias 23 e 26 de 
novembro, somente 19% dos entrevistados disseram achar a administração de Bolsonaro ótima ou boa. Os 
valores despencam na série feita pela consultoria. Em janeiro de 2019, quando Bolsonaro tomou posse, sua 
taxa de aprovação era de 39%. Há um ano, era de 31%. No pólo oposto, o percentual daqueles que 
consideram o governo do presidente ruim ou péssimo é de 60%, o segundo pior da série feita pela consultoria, 
um ponto abaixo da taxa registrada na última pesquisa. Aqueles que consideram o governo regular são 20%. 
A Atlas ouviu 4.921 eleitores, e a margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual. Fonte: Congresso em 

Foco 
 
Senado tem semana de esforço concentrado com PEC dos Precatórios e sabatina de Mendonça. Os 
dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro serão de esforço concentrado no Senado Federal para viabilizar a 
aprovação da PEC dos Precatórios na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e encaminhá-la para votação 
entre os senadores. Outra prioridade da Casa é realizar a sabatina de André Mendonça, indicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). O líder do governo e relator da 
PEC, Fernando Bezerra (MDB-PE), espera que a votação na CCJ ocorra na terça-feira (30). Inicialmente, a 
proposta apresentada pelo líder na última semana, mas o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (DEM-
AP), concedeu vista coletiva ao texto, adiando a votação. Fonte: Congresso em Foco  

 
Durante a pandemia, produtividade do Senado atingiu maior nível desde 2011. O Senado Federal atingiu 
seu maior nível de produtividade em 10 anos em 2020 —em plena pandemia do coronavírus. Foram mais de 
duas medidas por encontro dos senadores apreciadas pela Casa Alta. A taxa é mais que o dobro que a média 
para o período. Além de a crise sanitária exigir mais do Legislativo com a aprovação de medidas de forma 
rápida, foi nesse ano que começaram as sessões virtuais no Congresso, onde os congressistas podem 
participar dos encontros remotamente. Fonte: Poder 360 

 

Economia 

 
Reunião de Ministros e Ministras das Relações Exteriores da XXVIII Cúpula Ibero-Americana. O 
Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Fernando Simas Magalhães, chefiou a delegação 
brasileira à Reunião de Ministros e Ministras das Relações Exteriores da XXVIII Cúpula Ibero-Americana de 
Chefes de Estado e de Governo, realizada hoje, em São Domingos, República Dominicana. Os Ministros 
discutiram desafios mundiais, como mudança do clima, desigualdade social e dificuldades de acesso a 
produtos e serviços de saúde, em especial às vacinas contra a COVID-19. Em consonância com o lema da 
XXVIII Cúpula Ibero-Americana, “Juntos por uma Ibero-América justa e sustentável”, foi adotada declaração a 
respeito dos esforços envidados pelos países da região para promover a recuperação econômica pós-
pandemia. Fonte: ASCOM MRE 

 
IFI simula estoque de R$ 855 bilhões de precatórios em 2026 com atrasos. A IFI (Instituição Fiscal 
Independente) do Senado simulou um estoque de R$ 855 bilhões em 2026 com o atraso no pagamento de 
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precatórios caso PEC (Proposta de Emenda à Constituição) seja aprovada pelo Congresso. A entidade disse 
que o texto cria um “limbo” em que as dívidas judiciais não existiriam, mas que, sob o aspecto econômico, 
representa uma grade passivo para a União no futuro.  De acordo com a IFI, o texto apresentado na CCJ 
(Comissão de Constituição e Justiça) na quarta-feira (24) teve mudanças importantes. O relatório da instituição 
foi publicado na segunda feira (29). Fonte: Poder 360 

 

Reforma Tributária 

 
Deputado Alexis Fonteyne afirma que a atual legislatura não vota mais nenhuma reforma. Uma 
impressão que já vinha apontando o Congresso em Foco Insider foi confirmada sem rodeios pelo deputado 
Alexys Fonteyne (Novo/SP): “Essa legislatura não vota mais nenhuma reforma”, afirmou ele. O deputado e 
empresário, que tem na necessidade de aprovação de uma reforma tributária uma de suas principais 
bandeiras, disse ao Insider que já ficou claro que não haverá este ano e mesmo no ano que vem qualquer 
espaço seja na Câmara seja no Senado para aprovação de reformas estruturantes mais amplas. Fonte: 

Congresso em Foco 

 

Judiciário 

 
Confira a pauta da semana do STF. O Plenário do Supremo Tribunal Federal se reunirá na quarta (1º), a 
partir das 14h.  Dentre os itens da pauta estão quatro ações que contestam o Marco Legal do Saneamento 
Básico, a ADI 6492, ADI 6536, ADI 6582 e ADI 6882. Ainda na quarta, os ministros irão julgar a ADI 5108 que 
contesta alguns pontos da Lei da Meia Entrada. Fonte: STF 
 
STF adia julgamento da modulação do ICMS; estados citam impacto de R$ 8,8 bi. Mal foi iniciada na 
sexta-feira, 26, a sessão virtual do recurso extraordinário nº 714129, relativo à modulação da efetividade da 
decisão que reduz a alíquota do ICMS para telecomunicações e energia, e o julgamento foi suspenso. O 
ministro Gilmar Mendes solicitou vista novamente – ele já havia efetuado um pedido de análise no julgamento 
do mérito original. A matéria tem relatoria do ministro Dias Toffoli. Nas petições do processo, encontram-se a 
carta do Consefaz e várias manifestações individuais dos estados alertando sobre o impacto da medida nos 
respectivos orçamentos. Uma nova carta, desta vez do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados 
e do Distrito Federal (Conpeg), reforça o pedido dos secretários das fazendas, colocando a necessidade de a 
decisão respeitar o preceito constitucional de o Poder Judiciário fiscalizar o cumprimento de metas do plano 
plurianual (PPAs). O argumento foi criticado pela entidade que representa as operadoras, a Conexis Brasil 
Digital. Fonte: TeleTime 

STF analisa foro de Flávio Bolsonaro no caso da rachadinhas. O Supremo Tribunal Federal (STF) deve 
julgar na terça (30) duas ações que miram o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), suspeito de comandar 
um esquema de rachadinhas na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A Corte vai analisar um 
pedido da defesa do senador que solicita o arquivamento das investigações devido a supostas irregularidades 
no processo judicial. Também será julgada uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), que 
questiona decisão do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) que concedeu foro a Flávio Bolsonaro. O julgamento 
será feito pela Segunda Turma do STF, integrada pelos ministros Nunes Marques, Gilmar Mendes, Ricardo 
Lewandowski e Edson Fachin. O caso está parado no Supremo há 16 meses. Mas o filho mais velho do 
presidente conseguiu decisões favoráveis no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determinou, na semana 
passada, que o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) deverá apresentar nova denúncia contra o 
senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) para dar seguimento ao inquérito sobre o caso. Fonte: Congresso em Foco 
 
Pedido da PF ao Supremo para investigar 'orçamento secreto' gera clima de desconfiança na base do 
governo. Nos últimos dias, aumentou o clima de desconfiança na base governista depois da formalização 
feita pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar irregularidades nas chamadas 
emendas de relator, que ficaram conhecidas como “orçamento secreto”. Na avaliação de governistas, o 
movimento do Congresso de só liberar a transparência das emendas de relator a partir do próximo Orçamento 
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– contrariando decisão do STF que determinou transparência total – também tem como objetivo blindar os 
parlamentares dessa investigação da CGU/PF. Fonte: G1 - Notícias 

 

Covid-19 

 
Ministério da Saúde já distribuiu mais de 370 milhões de vacinas Covid-19 para todo Brasil. A semana 
termina com mais um marco histórico na campanha de vacinação contra a Covid-19: mais de 370 milhões de 
vacinas Covid-19 já foram distribuídas aos estados e Distrito Federal. Esse número, registrado na sexta-feira 
(26), é resultado do trabalho do Ministério da Saúde para que a vacina chegue em todos os cantos do país, 
do esforço dos profissionais de saúde que se dedicam para imunizar milhões de brasileiros, e ainda mostra o 
tamanho da campanha de vacinação, considerada a maior já feita no Brasil. Das doses distribuídas, quase 
309 milhões foram aplicadas. Mais de 158 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, e 136 milhões 
completaram o esquema vacinal com as duas doses, o que representa quase 77% do público-alvo, de 177 
milhões de brasileiros. Além disso, mais de 14 milhões de pessoas receberam a dose adicional ou de reforço. 
Fonte: ASCOM MS 
 
Ministério da Saúde e Pfizer assinam contrato para aquisição de 100 milhões de vacina Covid-19 para 
2022. Para dar continuidade à Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em 2022, o Ministério da Saúde e 
a Pfizer assinaram na segunda-feira (29), um contrato para aquisição de mais 100 milhões de doses do 
imunizante. A expectativa é que as doses comecem a ser entregues pela farmacêutica nos primeiros três 
meses do ano. O contrato foi assinado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e pela presidente da 
farmacêutica americana no Brasil, Marta Díez, durante cerimônia que acontece em Salvador, na Bahia. Além 
dos 100 milhões de doses, o contato prevê ainda a aquisição de mais 50 milhões, caso haja a necessidade. 
A expectativa é que as doses sejam entregues de forma trimestral, sendo 20 milhões até março, mais 25 
milhões até junho, outras 35 milhões até setembro e 19,9 milhões no último trimestre. O contrato ainda 
contempla qualquer mudança na composição das doses conforme o surgimento de novas variantes da Covid-
19, se houver necessidade. Fonte: ASCOM MS 
 
OMS vê risco global da Ômicron como 'muito alto', mas destaca incerteza sobre perigos reais. O risco 
global da variante Ômicron, detectada na África do Sul, é “muito alto”, alerta a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em documento enviado aos governos. A entidade destaca que as principais preocupações residem na 
transmissibilidade, na capacidade de escape imunológico das vacinas existentes e no perfil de gravidade da 
nova cepa. A depender da resposta a essas dúvidas, a organização internacional aponta que pode haver outro 
pico da covid-19 com “consequências graves”.  A OMS, porém, destaca que há poucas evidências substanciais 
sobre a "variante de preocupação", termo usado para designar novas cepas que suscitam maior atenção por 
parte das autoridades de saúde. Por isso, a entidade diz que a avaliação de risco global por enquanto tem 
“incerteza considerável” e deve ser atualizada conforme novas informações surgirem. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Senador Omar Aziz anuncia projeto para aumentar poder da Anvisa em decisões ligadas à pandemia. 
O presidente da Frente Parlamentar do Observatório da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD-AM), vai 
apresentar na terça-feira (30) projeto de lei com pedido de tramitação em regime de urgência para dar à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) poder de decisão em casos relacionados à pandemia do 
coronavírus. Caso o projeto seja aprovado, recomendações dadas pela Anvisa, como exigir certificado de 
vacinação na entrada de estrangeiros no país tanto por via aérea como terrestre, passariam a vigorar 
imediatamente, sem necessidade de uma portaria do grupo interministerial que cuida do tema no governo 
federal. Fonte: G1 Notícias 

 

Último Foco 

 
Nokia estuda instalar fábrica no Brasil para fornecer equipamentos de tecnologia 5G. Passado o 
aguardado leilão do 5G, a finlandesa Nokia, uma das principais fabricantes de infraestrutura de 
telecomunicações do mundo, quer ampliar sua atuação no Brasil. Em entrevista ao GLOBO, Ailton Santos, 
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presidente da empresa no país, revela que analisa a construção de uma fábrica para atender a demanda de 
equipamentos das redes da quinta geração de telefonia, que deve começar a operar em 2022 com velocidade 
até cem vezes maior que a atual. Segundo ele, a Nokia está em negociações com todas as teles vencedoras 
do leilão de novembro. Fonte: O Globo 

MCom já conta R$ 135 milhões de crédito suplementar para executar ainda este ano. O governo federal 
publicou na sexta-feira, 26, lei que abre R$ 721 milhões de crédito suplementar para diversos órgãos do 
governo federal. Para o Ministério das Comunicações, foi destinado o valor de R$ 135 milhões. O MCom 
receberá os recursos no âmbito do programa Conecta Brasil, para manutenção de contrato de gestão com 
organizações sociais (Lei nº 9.637/1998). No mesmo ato, o governo anulou R$ 109 milhões da dotação 
orçamentária da pasta. Deste valor, R$ 20 milhões eram do programa Conecta Brasil, sendo R$ 2 milhões 
destinados para a atividade de evolução dos serviços de radiodifusão e R$ 18 milhões para a implantação de 
Infraestrutura para os Projetos Norte e Nordeste Conectados. Fonte: TeleTime 

Anatel prepara lista com primeiras análises de resultado regulatório. A Anatel deve publicar no ano que 
vem uma lista com as primeiras análises de resultado regulatório (ou ARR) desenvolvidas pela agência, de 
acordo com o superintendente de planejamento e regulação, Nilo Pasquali. Com as ARRs, a Anatel pretende 
viabilizar um acompanhamento posterior, "contínuo, dinâmico e efetivo" de regras estabelecidas no setor. As 
normas que serão sujeitos à análise serão definidos após atualização na agenda regulatória atual, que será 
iniciada em janeiro. Durante evento promovido pelo portal Tele.Síntese, Pasquali notou que o instrumento é 
novo para a Anatel, que ainda não teria concluído nenhuma ARR do ponto de vista formal. "Mesmo reguladores 
muito avançados como a Ofcom [do Reino Unido], os australianos [ACMA] e a própria FCC [dos Estados 
Unidos] ainda estão dando os primeiros passos nesse sentido", afirmou o superintendente. A OCDE, na qual 
o Brasil pleiteia ingressar, também é entusiasta do mecanismo regulatório. Fonte: TeleTime 

Open RAN e 5G entram em pauta de diálogo entre governos do Japão e Brasil. Representantes do 
Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão, juntamente com as empresas de 
telecomunicações japonesas NTT Docomo, NEC e Rakuten, vieram ao Brasil para falar de 5G e Open RAN. 
Para tanto, se reuniram na quinta, 25, e na sexta-feira, 26, com a Anatel, além dos Ministérios das 
Comunicações e de Relações Exteriores. As empresas também mencionaram eixos de atuação e experiências 
em desenvolvimento do 5G, além de esforços para a padronização do futuro 6G. Vale lembrar que Estados 
Unidos e Reino Unido fizeram acordo bilateral em junho para pesquisa e desenvolvimento de novas 
tecnologias, incluindo essa próxima geração de redes móveis. A delegação japonesa apresentou ao governo 
brasileiro a candidatura de Seizo Onoe, CSSO da NTT, para o bureau de padronização da União Internacional 
de Telecomunicações (UIT-T), além de pleitear mandato no conselho da entidade. As eleições ocorrerão em 
2022, durante a Conferência de Plenipotenciários (PP-22). Fonte: TeleTime 

Uberlândia é líder do ranking de cidades inteligentes. A Conexis e a Abrintel apresentaram as cidades 
vencedoras da nova edição do Ranking de Serviços de Cidades Inteligentes, estudo elaborado pela Teleco, 
na quinta-feira, 25. Seu objetivo é identificar os municípios com maior oferta de serviços inteligentes para o 
seu morador. Participaram as 100 maiores cidades do Brasil. Este ano, Uberlândia/MG e Campo Grande/MS 
foram as grandes vencedoras, sendo a primeira em serviços de cidades inteligentes e a segunda, como 
vencedora entre as capitais. A cidade mineira possui 19 dos 26 serviços inteligentes avaliados. Entre 2020 e 
2021, dois serviços foram adicionados. Entre seus munícipes, mais de 279 mil usuários por mês utilizam o e-
gov, que pode ser acessado via site ou aplicativo. Fonte: TeleTime 

Hackers apavoram e 83% das empresas no Brasil vão gastar mais com cibersegurança. Ataques hackers 
estão entre as principais preocupações dos gestores em 2021. Esta é uma das razões pelas quais 83% das 
organizações brasileiras preveem um aumento nos gastos com cibersegurança em 2022. No mundo, este 
percentual é de 69%, revela a pesquisa PwC Digital Trust Insights 2022. O estudo aponta que 45% das 
empresas brasileiras (26% no mundo) estimam aumento de 10% ou mais nos investimentos em segurança de 
dados. No ano passado, apenas 14% demonstraram esta mesma preocupação (8% no mundo). Em 2021, 
50% das empresas ouvidas afirmam ter destinado até 10% do orçamento de tecnologia para ações voltadas 
à segurança. Mesmo com a previsão de alta nos investimentos, de modo geral, as organizações convivem no 
mundo com uma lacuna em relação a riscos de terceiros e da cadeia de suprimentos: cerca de 25% destas 

http://www.foco-legislativo.com.br/
mailto:foco@foco-legislativo.com.br


Foco Assessoria e Consultoria 
Newsletter 

Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F,  Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-919, Brasília-DF  

Tel./Fax: +55 (61) 3327 1289 - home-page: www.foco-legislativo.com.br - e-mail: foco@foco-legislativo.com.br  9  
 

empresas têm pouca ou nenhuma compreensão desse tipo de risco. No Brasil, esta percepção é melhor tanto 
para a compreensão dos riscos quanto para a realização de ações relacionadas. Fonte: Convergência Digital 

TSE: Cinco ataques tiveram sucesso contra a urna eletrônica. Com o fim a sexta edição do Teste Público 
de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação, o Tribunal Superior Eleitoral admite que cinco dos 26 planos 
de ataque à urna eletrônica tiveram algum nível de sucesso. O TSE sustenta, no entanto, que não houve 
quebra efetiva do sistema. "Temos que trabalhar e aperfeiçoar os sistemas. E os testes servem para que 
possamos aprender com esses ataques de pessoas e grupos externos”, afirmou o coordenador de Sistemas 
Eleitorais do TSE, José Melo Cruz. A Justiça Eleitoral reconhece que cinco planos foram concluídos com 
achados relevantes. Agora, a comissão avaliadora fechará um relatório para indicar quais foram esses 
achados e qual a relevância de cada um deles. Fonte: Convergência Digital 

Teles querem tudo digital no Sandbox Regulatório. O uso de sandbox regulatório ne setor de 
telecomunicações foi defendido pelo diretor da Conexis Brasil Digital, José Alexandre Bicalho, em live do 
Tele.Síntese, na sexta-feira, 26. Ele adianta que a entidade está desenvolvendo a ideia de fazer um 
atendimento completamente digital, como fazem os bancos. “Se você tentar fazer o mesmo no setor de 
telecomunicações, haverá uma série de impedimentos, como a obrigatoriedade do envio de conta telefônica 
e uma série de outras restrições, que impediriam um atendimento completamente digital”, disse. Ele afirmou 
que o setor está reivindicando que toda inovação possa ser feita sem nenhuma barreira regulatória. Fonte: Tele 

Síntese 

Anatel deve fechar 2022 com menos de 100 resoluções em vigor, afirma Pasquali. A Anatel deve encerrar 
2022 com menos de 100 resoluções, uma redução de mais de 600 normativos no processo de reestruturação 
e simplificação regulatória da agência, que foi iniciado em 2013. A afirmação é do superintendente de 
Planejamento e Regulamentação da agência, Nilo Pasquali, que participou, na sexta-feira, 26, de live do 
Tele.Síntese. Segundo ele, das 752 resoluções, 463 já foram revogadas, cinco estão para serem extintas nos 
próximos dias e 181 propostas para revogação dentro de 40 processos normativos ainda em curso na Anatel. 
Pasquali disse que hoje a agência tem 290 resoluções vigorando. O projeto de revisão do PDFF de 2021 
(Plano de destinação de frequências), que está em tramitação, vai revogar, por exemplo, 40 resoluções de 
uma vez, enquanto o de guilhotina regulatória permitirá remover regras que são obsoletas, não fazem mais 
sentido, não geram mais debates. Fonte: Tele Síntese 

ABRINT entra com ações coletivas nos estados para reduzir ICMS. A Associação Brasileira de Provedores 
de Internet e Telecomunicações (Abrint), ajuizou Ações Coletivas em todos os estados e no Distrito Federal, 
para solicitar a declaração de inconstitucionalidade incidental da elevada alíquota de ICMS sobre os serviços 
de telecomunicações, com pedido liminar de redução imediata da alíquota para 17% a 18% (a depender do 
estado). Isso ocorreu no mesmo dia que o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento do Recurso 
Extraordinário, declarando a inconstitucionalidade de uma alíquota de ICMS majorada para energia elétrica e 
telecomunicações serviços reconhecidos como essenciais. A decisão do STF possui efeitos apenas “inter 
partes”, ou seja, somente entre Lojas Americanas e o Estado de Santa Catarina, a decisão foi julgada sob o 
mecanismo da Repercussão Geral, de modo que todas as decisões frente ao mesmo tema, a serem proferidas 
pelos demais Tribunais e demais instâncias, devem a partir da publicação do acórdão observar este 
entendimento do STF. Fonte: Tele Síntese 

Projeto-piloto do Ministério da Saúde incorpora tecnologias e leva telemedicina para aldeias indígenas. 
O Ministério da Saúde lançou na sexta-feira (26) o projeto-piloto de telemedicina na Unidade Básica de Saúde 
Indígena (UBSI) em Rio das Cobras, localizada em Laranjeiras do Sul (PR). Esse é considerado o maior 
território indígena do Paraná, com mais de 3 mil moradores. O objetivo com esse novo modelo de UBSI é 
incorporar tecnologias em saúde e ampliar a capacidade de atendimento dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEI) no SUS. A UBSI em Rio das Cobras será a primeira a receber equipamentos com tecnologia 
de ponta e servirá de base para expansão desse tipo de unidade em todos os distritos, melhorando assim o 
atendimento das mais de 1.200 Unidades Básicas de Saúde Indígenas pelo país. Hoje, as UBSIs brasileiras 
prestam atendimento a mais de 761 mil pessoas em 6 mil aldeias de todo o país. Fonte: ASCOM MS 
 
Saque com Pix começa a funcionar mas é opcional para o comércio. Começa a funcionar a partir da 
segunda-feira, 29/11 duas novas modalidades do Pix: Saque e Troco. Os usuários poderão fazer saques em 
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locais como padarias, lojas de departamento e supermercados, não apenas em caixas eletrônicos. Segundo 
o Banco Central, a oferta dos dois novos produtos da ferramenta aos usuários é opcional, cabendo a decisão 
final aos estabelecimentos comerciais, às empresas proprietárias de redes de autoatendimento e às 
instituições financeiras. O Pix Saque permitirá que os clientes de qualquer instituição participante do sistema 
realizem saque em um dos pontos que ofertar o serviço. Estabelecimentos comerciais, redes de caixas 
eletrônicos compartilhados e participantes do Pix, por meio de seus serviços de autoatendimento próprios, 
poderão ofertar o serviço. Para ter acesso aos recursos em espécie, o cliente fará um Pix para o agente de 
saque, em dinâmica similar à de um Pix normal, a partir da leitura de um QR Code ou do aplicativo do prestador 
do serviço. Fonte: Convergência Digital 
 
Governo planeja plataforma para municípios oferecerem serviços digitais. Depois de um primeiro 
empurrão com financiamentos do Banco Interarmericano de Desenvolvimento, o governo federal busca uma 
nova estratégia para induzir municípios brasileiros a oferecerem serviços digitais. No primeiro trimestre de 
2022 deve estar pronta uma plataforma de diagnóstico da maturidade das cidades. E o passo seguinte pode 
ser uma oferta ‘plug & play’ de aplicações para que os municípios, especialmente os menores, consigam se 
valer de serviços online já desenvolvidos. “Estamos estudando uma oferta de serviços mais essenciais, mais 
‘plug & play’, que possam ser consumidos de forma mais prática. Temos vários serviços que já estão bem 
maduros, que podemos empacotar, principalmente para prefeituras com mais dificuldades, com menos 
infraestrutura. E vamos ver como a gente viabiliza isso, o financiamento. No caso do BID, o ticket é alto. Então 
estamos vendo formas de melhorar o acesso”, revelou o secretário de Governo Digital do Ministério da 
Economia, Fernando Coelho Mitkiewicz, em entrevista exclusiva a esta Convergência Digital. Fonte: Convergência 

Digital 
 
Corregedora nacional defende expansão do uso de tecnologia no Judiciário. A incorporação e 
aperfeiçoamento das inovações tecnológicas desenvolvidas no período da pandemia da Covid-19 foram 
apontadas pelo corregedora nacional de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, como novos desafios 
que se apresentam ao Poder Judiciário no processo de retorno ao trabalho presencial. Durante a abertura da 
87ª edição do Encontro do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil 
(Encoge), realizado em São Luís (MA) nos dias 25 e 26 de novembro, ela destacou a “revolução digital” que 
ocorreu na Justiça nos últimos dois anos. O tema do 87º Encoge é “Justiça 4.0: a transformação digital dos 
serviços do Judiciário brasileiro”. “Findamos mais um ano extremamente desafiador no contexto disruptivo da 
pandemia e, de fato, promovemos uma verdadeira transformação na forma de prestação de serviços judicial 
e extrajudicial”, afirmou a ministra Maria Thereza. Ela ressaltou que o uso da tecnologia se tornou recorrente 
para os gestores do Poder Judiciário, fato que torna mais relevante os debates programados para o encontro. 
Fonte: Portal CNJ 
 
PJe da Justiça do Trabalho integra inovações desenvolvidas no TRT15. Dois projetos desenvolvidos no 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) – o EXEPJe e o Gemini – foram apresentados como 
sistemas integrantes da versão 2.7 do Processo Judicial Eletrônico (PJe), desenvolvido pela Justiça do 
Trabalho. Também foi lançado durante webinário realizado de 17 a 19 de novembro, o Assistente Virtual da 
Justiça do Trabalho (AVJT), desenvolvido pelo servidor da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté (SP) Sisenando 
Gomes Calixto. “O processo judicial eletrônico está em constante evolução, com vistas a garantir mais 
efetividade e celeridade à prestação de serviços aos cidadãos. Uma das principais características é o 
desenvolvimento de novas funcionalidades e sistemas satélites com a participação dos tribunais trabalhistas. 
As áreas técnicas do TRT15 têm se destacado na busca de soluções inovadoras, o que nos enche de orgulho”, 
assinala a presidente do Tribunal, desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla. A fase de 
execução processual ganha modernidade e otimização com o sistema EXEPJe, desenvolvido em parceria 
com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). O projeto proporciona maior efetividade na fase de 
execução, gestão de leilões judiciais e de pesquisas patrimoniais. Fonte: Portal CNJ 
 
Mais de 50 pesquisadores da Capes pedem renúncia coletiva. Um grupo de pesquisadores ligados à 
Capes, órgão do MEC (Ministério da Educação) responsável pela pós-graduação no país, pediu renúncia 
coletiva. Eles criticam pressão para acelerar ações para abertura de novos cursos, para aprovar ofertas a 
distância e um suposto descaso da liderança da Capes na retomada da avaliação dos programas. Três 
coordenadores e 28 consultores da área de avaliação de matemática/probabilidade e estatística assinam uma 
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carta de renúncia divulgada na segunda-feira (29). A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada 
pela Folha. Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Itália multa Google e Apple em R$ 62 milhões cada por coleta de dados. A Autoridade de Concorrência 
italiana multou a Apple e o Google em € 10 milhões (R$ 62 milhões) cada um pela coleta e uso de dados, 
aumentando ainda mais a pressão, já que as empresas enfrentam escrutínio em toda a Europa sobre alegadas 
práticas anticompetitivas. Em um comunicado, o regulador explicou que descobriu que a Apple e o Google 
violaram o Código do Consumidor do país ao não fornecer informações claras sobre como coletaram e 
empregaram dados de usuários para fins comerciais. Também citou métodos agressivos para obter as 
informações. A AGCM declarou que o Google omitiu informações relevantes de que os consumidores 
precisam “para decidir aceitar conscientemente” seus termos que cobrem a coleta e o uso de dados pessoais 
para fins comerciais. Fonte: Convergência Digital 
 
Rio Cidade Inteligente. O evento “Rio Cidade Inteligente”, organizado pela prefeitura do Rio de Janeiro, 
através da coordenadoria de Cidade Inteligente em parceria com o Pólen - Polo de Inovação do Centro 
Universitário Augusto Motta (UNISUAM) que possui a proposta de promover palestras com entes do setor 
público, privado e universidades para debater temas relacionados ao desenvolvimento da cidade dentro do 
conceito de Smart City. O evento acontecerá no dia 08 de dezembro de 2021, no auditório do Museu do 
Amanhã, a partir das 9h. As inscrições podem ser feitas aqui. Fonte: Pólen 
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