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DESTAQUES 

 

ANPD quer saber se troca de dados do Serpro com terceiros fere LGPD 

Poder Executivo | 25/04/2022 – 16h24min 

 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) instaurou um processo 

administrativo para fiscalizar o compartilhamento de dados do Serpro (Serviço Federal de 

Processamento de Dados) com terceiros. Por envolver dados considerados pessoais, a 

concessão entre o órgão federal e empresas deve estar adequada às regras da Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD), avalia a ANPD.A autorização dada ao Serpro para compartilhar 

dados pessoais com empresas privadas partiu da Receita Federal. A entidade publicou uma 

portaria que permite a concessão de informações como CPF, nome, certidão de nascimento 

e óbito, telefone, CNPJ e dados de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) por um modelo de 

ressarcimento. Fonte: Tecnoblog  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ANPD esclarece atribuições impostas aos encarregados de dados 

Poder Executivo | 27/04/2022 

 



 
 
 

A ANPD lançou uma versão atualizada (Versão 2.0) do Guia Orientativo para a 

Definição dos Agentes de Tratamento e do Encarregado. Um dos assuntos que mais têm 

gerado dúvidas são as definições dos conceitos que a Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD) traz sobre quem são os agentes de tratamento e quais são suas atribuições. 

Pensando na necessidade de esclarecer esses conceitos, a ANPD atualizou o guia para trazer 

uma melhor compreensão do tema e de sua aplicação. Além de definições, o guia fornece 

exemplos práticos e explica quem pode exercer a função do controlador, do operador e do 

encarregado e suas responsabilidades, e traz conceitos presentes em cadeias mais 

complexas, como é o caso do suboperador, exemplificando os casos e aplicações deste 

conceito. A atualização do guia é resultado da contribuição da sociedade, do amadurecimento 

do tema e de sua harmonização com as produções normativas da ANPD. A nova versão 

agrega esclarecimentos sobre as atribuições do encarregado e a desnecessidade, neste 

momento, de registro de sua identidade perante a ANPD e relaciona seu teor com a Resolução 

n. 02, referente à aplicação da LGPD a Agentes de Tratamento de Pequeno Porte. Fonte: 

Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Fornecedores já podem acessar o sistema de compras do governo federal pelo 

GOV.BR 

Poder Executivo| 27/04/2022 –10h08min 

 

A partir de agora, a forma de acesso ao Compras.gov.br está ainda mais simples e 

pode ser realizada através do login pela plataforma GOV.BR. Para isso, os fornecedores 

precisam atualizar seus cadastros. A novidade facilita a vida dos usuários do sistema de 

compras do governo federal ao reduzir a quantidade de logins e senhas, além de melhorar o 

processo, proporcionando mais segurança no acesso e tramitação das informações. Até 

então, o login dos cerca de 438 mil fornecedores cadastrados no Compras.gov.br era feito por 

múltiplos usuários e senhas, o que levava as empresas com mais de uma credencial a 

compartilharem os acessos. Essa medida poderia, inclusive, comprometer a segurança das 

informações. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

STJ prorroga prazo para que usuários participem da pesquisa sobre serviços digitais  

Poder Judiciário | 27/04/2022 – 15h07min 

 

Foi prorrogado até 15 de maio o prazo para a participação na consulta pública 

realizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a transformação digital na corte. A 

intenção é captar a percepção do usuário do Portal do STJ sobre os serviços oferecidos e 

coletar sugestões para melhorar o relacionamento digital do tribunal com a sociedade. O 

formulário da pesquisa pode ser acessado aqui. Para o presidente do tribunal, ministro 

Humberto Martins, é fundamental que os usuários participem da pesquisa, pois, dessa forma, 

será possível aprimorar os serviços existentes e buscar um padrão de excelência, sempre com 

foco no cidadão. Fonte: ASCOM STJ 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira diz que “fake news” está fora de pauta até que partidos tratem projeto de forma 

“despolitizada” 

Poder Legislativo | 26/04/2022 – 18h14min 

 

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

(26) que o projeto das “fake news” não será votado até que os partidos estejam convencidos 

a tratar do tema de forma “despolitizada”. “Fake news está fora de pauta”, disse. No começo 



 
 
 
do mês, um requerimento de urgência para que o projeto seja votado direto no plenário foi 

rejeitado pela Câmara. Foram 249 votos a favor, menos que os 257 necessários para aprovar 

o pedido. Outros 207 deputados votaram contra o requerimento. Grande parte dos favoráveis 

ressalvou, contudo, que defendia mudanças no texto para que fosse votado. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Representantes do WhatsApp se reúnem com Bolsonaro e confirmam megagrupos 

somente depois das eleições 

Poder Executivo | 27/04/2022 – 09h07min 

 

Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, realizada na manhã desta quarta-feira 

no Palácio do Planalto, representantes do WhatsApp reafirmaram que o lançamento no Brasil 

de um novo recurso do aplicativo, batizado de Comunidades, só ocorrerá depois das eleições. 

A empresa disse, no entanto, que a definição dessa data não faz parte do acordo firmado com 

o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "A data de lançamento deste recurso no Brasil foi tomada 

exclusivamente pela empresa, tendo em vista a confiabilidade do funcionamento do recurso e 

sua estratégia de negócios de longo prazo. Essa decisão não foi tomada a pedido nem por 

acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)", disse a empresa, em nota divulgada após o 

encontro. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

YouTube se une a jornalistas para lançar programa contra fake news 

Mercado | 26/04/2022 –18h11min 

 

O YouTube e o International Center For Journalists (ICFJ) inauguram nesta terça-feira, 

26, o programa Jogo Limpo, uma ação conjunta de apoio a jornalistas para o combate à 

desinformação no País em ano de eleição presidencial. O programa dedica um fundo total de 

US$ 150 mil, divididos em bolsas de US$ 25 mil por projeto aprovado. Fact-checkers, agências 

de checagem, jornalistas, meios de comunicação e projetos de alfabetização midiática podem 

participar. As propostas selecionadas recebem três meses de orientação especializada por 

mentores da equipe do ICFJ. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

‘Refis do Simples’ vai começar a funcionar nesta semana, diz presidente do Sebrae 

Mercado | 27/04/2022 – 05h 

 

O “Refis do Simples” será disponibilizado a empresas endividadas a partir da próxima 

sexta-feira, disse o presidente do Sebrae, Carlos Melles, durante almoço da Frente 

Parlamentar do Empreendedorismo. Ele afirmou ter recebido essa informação da secretária 

especial de Produtividade e Competitividade, Daniella Marques. Oficialmente chamado de 

Programa de Reescalonamento do Pagamento no Âmbito do Simples Nacional (Relp), esse 

mecanismo permite a renegociação de dívidas por até 180 meses, com descontos conforme 

a queda de faturamento no período mais agudo do distanciamento social durante a pandemia. 
Fonte: Valor Econômico 
  Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Nathalia Lobo é nomeada secretária de Telecomunicações do MCom 

Poder Executivo | 27/04/2022 –11h31min 

 



 
 
 

A nova secretária de Telecomunicações do Ministério das Comunicações (MCom), 

Nathalia Almeida Lobo, foi nomeada na quarta-feira (27) em publicação do Diário Oficial da 

União (DOU). A primeira mulher a assumir a secretaria ocupava a diretoria do Departamento 

de Política Setorial na pasta desde 2020, é doutora em Economia pela Universidade de 

Brasília (UnB) com concentração em Microeconomia e Teoria dos Jogos. “Temos muito 

desafios para este ano na Setel, como a chegada do 5G e o Internet Brasil, que levará 

conectividade para milhões de estudantes brasileiros. Trabalhamos também para levar 

conectividade a todas as escolas públicas de ensino básico no país, com a ampliação do 

Programa Wi-Fi Brasil e com o início do funcionamento do FUST", apontou a secretária. Fonte: 

ASCOM MC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Receita diz não ter dinheiro para pagar o Serpro e empregados falam em 'apagão da TI' 

Poder Executivo | 27/04/2022 

 

Acirra o clima no governo federal. Depois de aplicar uma multa de R$ 12.839.145,50 

contra o Serpro com a alegação de uma falha da estatal que colocou na malha fina do Imposto 

de Renda de Pessoa Física 30.525 contribuintes erroneamente em 2021, a Receita Federal, 

de acordo com reportagem da CNN Brasil, teria encaminhado um ofício para a estatal de TI 

avisando que não teria mais dinheiro para pagar os serviços prestados a partir de maio. Ao 

Convergência Digital, a Receita informou que a penalidade imposta ao Serpro aconteceu por 

conta do processamento, a impressão e o envio “a contribuintes de 30.525 

cartas/correspondências da malha fiscal do IRPF com falha na identificação do contribuinte”. 

Já a Serpro informou que "a área jurídica entende que o valor das multas aplicadas pelo cliente 

Receita Federal à empresa foi superestimado. O Serpro já recorreu, mas não obteve sucesso. 

Nesse momento, avalia-se novas medidas administrativas ou judiciais a respeito". Fonte: 

Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente do BC nomeia diretores aprovados pelo Senado 

Poder Legislativo | 26/04/2022 – 18h28min 

 

A uma semana da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o presidente do 

Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, nomeou os dois novos diretores que tinham sido 

aprovados pelo Senado no início do mês. As portarias que oficializam Diogo Guillen na 

Diretoria de Política Econômica e Renato Dias Gomes na Diretoria de Organização do Sistema 

Financeiro e Resolução foram publicadas na terça-feira (26) no sistema interno do BC. 

Indicados no fim do ano passado, Guillen e Gomes só foram sabatinados pela Comissão de 

Assuntos Econômicos do Senado e tiveram os nomes aprovados pelo Plenário da Casa no 

último dia 6. A sabatina demorou mais de quatro meses para ocorrer por causa de atrasos 

dentro do Senado. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

No Congresso, presidente do BC defende autonomia ampla da autarquia 

Poder Legislativo | 26/04/2022 – 15h54min 

 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse na terça-feira (26) que, 

sem uma autonomia ampla, é difícil conduzir o dia a dia da autarquia. Ele discursou em sessão 

solene do Congresso em homenagem ao avô, o economista Roberto Campos. Ex-senador, 

ex-deputado e ex-ministro, Roberto Campos, que completaria 105 anos neste mês, foi um dos 

expoentes do pensamento liberal do país. Foi um dos criadores do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e, posteriormente, presidente da instituição, 



 
 
 
além de ter sido embaixador em Washington e Londres e ministro do Planejamento.  Durante 

a sessão, Campos Neto disse que o avô defendia que o BC deveria ter três autonomias e 

alertava "o que causaria ter uma autonomia sem ter as demais”. “Hoje, vivemos a realidade 

de ter uma autonomia operacional sem ter autonomia administrativa e financeira e a gente vê 

a dificuldade que é, no dia a dia, conduzir o Banco Central sem ter uma autonomia mais 

ampla”. Fonte: Agência Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

AGRONEGÓCIO 

 

Brasil tem tecnologia para fazer pecuária de baixa emissão de carbono 

Mercado | 27/04/2022 – 13h40min 

 

Quem faz a afirmação são os pesquisadores da Embrapa Alexandre Nascimento e 

Roberto Giolo, que palestraram durante a feira Norte Show, em Sinop (MT). Diante de uma 

plateia formada por produtores rurais, consultores técnicos e estudantes, eles apresentaram 

resultados de pesquisas desenvolvidas pela Embrapa sobre as emissões de gases de efeito 

estufa na agropecuária e falaram sobre certificação de carne produzida em sistemas 

sustentáveis. Alexandre Nascimento, da Embrapa Agrossilvipastoril, mostrou resultados de 

pesquisas realizadas em Sinop com apoio do setor produtivo, por meio da Acrimat e Acrinorte, 

avaliando diferentes sistemas integrados de produção agropecuária, como integração lavoura-

pecuária (ILP), pecuária-floresta (IPF) e lavoura-pecuária-floresta (ILPF). Os dados indicam 

maior produtividade em uma mesma área nos sistemas mais intensificados e um menor 

balanço de emissões de carbono equivalente. Fonte: Portal do Agronegócio 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

Autoatendimento inteligente ganha a preferência do consumidor 

Mercado | 26/04/2022 

 

Uma conclusão de recente estudo do Forrester diz que toda vez que alguém interage 

com uma marca, cria-se uma oportunidade de construir confiança, agregar valor e, por fim, 

impulsionar seu crescimento. E apenas uma experiência ruim pode afundar esse 

relacionamento por toda a vida. Em um mundo digital, onde mais de 100 bilhões de mensagens 

fluem apenas pelo WhatsApp todos os dias, as pessoas esperam que suas necessidades 

sejam atendidas com o clique de um botão e com esse ato fornecem interações valiosas, em 

escala, que se tornaram, neste ambiente um recurso bastante mais caro e complexo. A 

demanda do consumidor por autoatendimento se intensificou durante a pandemia. 65% dos 

CIOs viram um aumento na utilização de autoatendimento por clientes ou público em geral, e 

79% esperam que esse uso continue crescendo, de acordo com a Agenda CIO 2021 do 

Gartner. Fonte: TiInside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Prévia da inflação de abril acelera para 1,73%, maior para o mês desde 1995 

Mercado | 27/04/2022 –09h 

  

A prévia da inflação de abril acelerou para 1,73%, 0,78 ponto percentual (p.p.) acima 

da taxa de março (0,95%). Essa é a maior variação mensal do indicador desde fevereiro de 



 
 
 
2003 (2,19%). Também é a maior variação para um mês de abril desde 1995, quando o índice 

foi de 1,95%. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 4,31% e, em 12 meses, de 12,03%, acima 

dos 10,79% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2021, a taxa foi 

de 0,60%. Esse resultado foi influenciado pelos transportes (3,43%), principalmente, pelo 

aumento no preço da gasolina, que teve alta de 7,51% e contribuiu com o maior impacto 

individual no índice do mês (0,48 p.p.), reflexo do reajuste no preço médio do combustível nas 

refinarias. Também subiram os preços do óleo diesel (13,11%), do etanol (6,60%) e do gás 

veicular (2,28%). Fonte: ASCOM IBGE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Por que Banco Mundial prevê pior choque de preços em 50 anos 

Mercado | 27/04/2022 – 07h19min 

 

A guerra na Ucrânia deve provocar o "maior choque de commodities" desde a década 

de 1970, alertou o Banco Mundial. Em nova previsão divulgada, a organização avalia que o 

conflito vai contribuir para o aumento de preços de itens que vão do trigo ao algodão, passando 

pelo gás natural. Os reajustes estão "começando a ter efeitos econômicos e humanitários 

muito grandes", disse Peter Nagle, coautor do relatório, à BBC. Ele afirmou que "as famílias 

em todo o mundo estão sentindo a crise do custo de vida". Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Senado aprova mercado de criptomoedas com incentivo para energia renovável 

Poder Legislativo | 26/04/2022 – 21h46min 

 

Em votação simbólica, o Plenário do Senado aprovou na terça-feira (26) a 

regulamentação do mercado nacional de criptomoedas. O texto, que volta agora para análise 

da Câmara dos Deputados, é o substitutivo apresentado pelo relator, o senador Irajá (PSD-

TO), ao PL 4.401/2021. A proposta traz diretrizes para a “prestação de serviços de ativos 

virtuais” e regulamenta o funcionamento das empresas prestadoras desses serviços. — 

Avançamos nas discussões do relatório para que pudéssemos aqui hoje finalmente votar essa 

matéria de regulamentação dos criptoativos, ou por alguns chamados de criptomoedas, um 

assunto extremamente importante e urgente. O Banco Central a todo momento demandando 

o Congresso para que nos posicionássemos em relação a um marco regulatório que pudesse 

entender a dimensão desse novo ambiente de negócios — explicou Irajá. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Em evento, presidenciáveis se comprometem com agenda da educação 

Poder Executivo | 26/04/2022 –20h51min 

 

Em evento na terça-feira (26), cinco dos seis presidenciáveis que apresentam maior 

intenção de votos nas pesquisas eleitorais se comprometeram com ações para recuperar a 

educação do país. Apenas o presidente Jair Bolsonaro (PL) não se manifestou. O encontro 

Educação Já 2022, promovido pela ONG Todos Pela Educação, reuniu em São Paulo 

lideranças políticas de diferentes espectros do campo ideológico para debater o ensino básico 

no Brasil.Segundo a ONG, foram convidados a participar todos os pré-candidatos que 

obtiveram pontuação acima de 1% em ao menos três pesquisas independentes registradas no 

TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Bolsonaro foi o único a não responder ao convite. Fonte: Folha 

de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

ELEIÇÕES 2022 

 

Ala governista do União Brasil volta a defender "voo solo" e desvinculação da 3ª via 

Poder Executivo | 27/04/2022 – 10h55min 

 

Dividido internamente, o União Brasil na terça-feira (26) voltou a expor num desejo de 

que a legenda se desassocie dos partidos da terceira via e faço um "voo solo" nas eleições 

presidenciais. A intenção foi colocada na mesa de negociações durante reunião entre os 

dirigentes de MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania, que buscam um acordo para lançar um 

candidato único. Para uma ala do União Brasil, no entanto, o melhor caminho para o partido 

seria se apresentar à população por meio de um candidato próprio, no caso o deputado 

Luciano Bivar (União Brasil-PE). Isso porque as eleições de 2022 serão as primeiras da história 

do partido. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

União Brasil sinaliza que vai deixar negociações da terceira via 

Poder Executivo | 27/04/2022 – 07h36min 

 

Em reunião dos partidos que buscam uma candidatura presidencial única da chamada 

terceira via, o União Brasil sinalizou na terça-feira (26) que vai deixar as negociações, 

apostando em uma candidatura solo do deputado Luciano Bivar (PE), que é presidente da 

legenda. Entre os presentes na reunião desta terça estavam Bruno Araújo, presidente do 

PSDB, Baleia Rossi, presidente do MDB, e Antonio Rueda, vice-presidente do União Brasil. 
Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Podemos avalia lançar Santos Cruz como pré-candidato à Presidência 

Poder Executivo | 26/04/2022 –21h52min 

 

O Podemos avalia a possibilidade de lançar o general Carlos Alberto dos Santos Cruz 

como pré-candidato à Presidência. O rumo do partido na eleição será discutido em reunião em 

Brasília, marcada para na quarta-feira (27). Como revelou o Estadão no domingo, Santos Cruz, 

colocou o nome dele "à disposição" do partido para o posto. Santos Cruz foi ministro da 

Secretaria de Governo e acabou demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, após cinco meses 

no cargo por divergências com o chamado “gabinete do ódio”, responsável pela comunicação 

do Palácio do Planalto nas redes sociais. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após reunião, 'terceira via' marca novo encontro para tentar definir critérios de 

candidatura única 

Poder Executivo | 26/04/2022 – 20h03min 

 

Os dirigentes do MDB, PSDB, Cidadania e União Brasil se reuniram na terça-feira (26) 

e anunciaram que devem ter um novo encontro para formalizar a lista de critérios que será 

levada em consideração para a escolha de um candidato único à Presidência. A reunião de 

terça (26) ocorreu dois dias após um jantar entre pré-candidatos e representantes de partidos, 

organizado pelo pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, João Doria (SP), ter 

sido cancelado. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Situação está pacificada dentro do PSDB, diz Doria 

Poder Executivo | 26/04/2022 – 16h27min 



 
 
 

 

O pré-candidato à Presidência da República João Doria (PSDB) falou sobre sua 

relação com o colega de partido Eduardo Leite (PSDB-RS) durante participação na feira 

Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), na terça-feira (26). Em entrevista coletiva, o ex-governador 

de São Paulo afirmou que Leite teve “grandeza” e “dignidade” ao divulgar a carta de apoio à 

sua candidatura. “Foi Eduardo que teve dignidade, teve grandeza e fez uma carta bonita e 

honrada onde ele declara e assina que o candidato do PSDB à Presidência da República é 

João Doria. Eu agradeci no mesmo dia, uma hora depois. Além de falar com ele ao telefone, 

tinha também uma carta cumprimentando, agradecendo pelo gesto, pela postura, pela honra 

dele aqui. Tanto que vemos essa situação pacificada dentro do PSDB, e respeitosa do ponto 

de vista de Eduardo Leite”, disse. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Fachin propõe lista com duas advogadas e dois advogados para compor o TSE 

Poder Judiciário | 27/04/2022 – 12h10min 

 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, anunciou, 

na quarta-feira (27), uma relação equilibrada com os nomes de duas mulheres e dois homens 

para composição de futura lista tríplice para a vaga de ministro substituto, antes ocupada pelo 

ministro Carlos Mário Velloso Filho. Rogéria Fagundes Dotti, Vera Lúcia Santana Araújo, 

André Ramos Tavares e Fabricio Juliano Mendes Medeiros são as advogadas e os advogados 

sugeridos pelo TSE para compor a lista. A partir de agora, a proposta será encaminhada ao 

Supremo Tribunal Federal (STF), que escolherá três dentre os quatro nomes para remeter a 

escolha final à Presidência da República. Fonte: ASCOM TSE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PSDB deve devolver R$ 4,1 milhões aos cofres públicos, decide TSE 

Poder Judiciário | 26/04/2022 – 21h25min 

 

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desaprovou, na sessão de terça-feira 

(26), a prestação de contas do Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB) por uso 

irregular de recursos do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2016. Por unanimidade, 

os ministros decidiram que a agremiação deve devolver ao erário, com recursos próprios, a 

quantia de R$ 4.158.550,98, acrescida de multa de 8% sobre o montante, em razão de 

aplicação irregular do Fundo Partidário. Também deve recolher ao Tesouro Nacional a quantia 

de R$ 513.024,84 referente a recursos de origem não identificada. Fonte: ASCOM TSE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CNJ fortalece ações em rede para aprimorar segurança cibernética dos tribunais 

Poder Judiciário | 26/04/2022 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai criar o Centro de Prevenção, Tratamento e 

Resposta a Incidentes Cibernéticos do Poder Judiciário. O colegiado terá o papel de orquestrar 

e divulgar ações preventivas e corretivas em caso de ameaças ou ataques cibernéticos nos 

tribunais. O Centro será uma rede de cooperação do Judiciário, formada por representantes 

das Equipes de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética de todos os 

tribunais. “Espera-se que se forme uma rede de mútuo auxílio entre os tribunais, seja pela 

troca de conhecimentos e experiências ou até pelo deslocamento de profissionais em caso de 



 
 
 
incidentes graves”, explica o coordenador do Comitê Gestor de Segurança da Informação do 

Judiciário, o juiz auxiliar da presidência do CNJ Alexandre Libonati. Fonte: ASCOM CNJ 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MEIO AMBIENTE 

 

Brasil conta com mais de 3,4 mil pontos de coleta para descarte e destinação correta 

do lixo eletrônico em todo o país 

Mercado | 27/04/2022 –12h05 

 

O Brasil caminha para ampliar o descarte adequado e o reaproveitamento do lixo a 

partir do Sistema de Logística Reversa, criado pelo Governo Federal em 2020. A reciclagem 

de eletroeletrônicos, por exemplo, vem crescendo ano a ano a partir da inauguração de pontos 

de coleta desses materiais em 11 capitais brasileiras. Geladeiras, micro-ondas, fones de 

ouvido e aparelhos de televisão em desuso, tem destino certo e podem ser descartados em 

mais de 3,4 mil pontos de coleta de lixo eletrônico, presentes em mais de 1,2 mil cidades em 

todo o país. Os excelentes resultados atingidos pelo setor foram divulgados na última semana, 

durante evento promovido pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, 

em que foram anunciados recordes no âmbito da logística reversa. Fonte: ASCOM Governo do Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

TCU cria 'malha fina' das contas públicas e mira ministérios com maiores gastos 

Poder Legislativo | 27/04/2022 –08h17min 

 

As demonstrações financeiras dos maiores ministérios do Poder Executivo passarão 

a receber atenção especial do TCU (Tribunal de Contas da União), que criou uma espécie de 

malha fina das contas públicas para ampliar o rigor no diagnóstico de eventuais 

irregularidades. Uma norma estipulada pelo tribunal em março deste ano prevê critérios 

objetivos para determinar quais pastas cairão nessa malha fina. Um deles é responder, 

individualmente, por ao menos 2% das despesas do Orçamento. Com a nova regra, os 

ministérios da Educação, Defesa, Infraestrutura, Agricultura e do Trabalho e Previdência 

precisarão, pela primeira vez, prestar contas de forma integrada ao TCU, que analisará o 

conjunto da obra na gestão desses órgãos. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Comissões permanentes da Câmara elegem presidentes 

Poder Legislativo | 27/04/2022 – 15h35min 

 

A Câmara dos Deputados, elege na quarta-feira (27) os presidentes da maioria de 

suas 25 comissões permanentes. Por causa do período de janela partidária, época em que, 

de olho nas eleições, muitos parlamentares trocam de partido, neste ano, a escolha está sendo 

feita com atraso, quase no fim de abril. O período da janela partidária encerrou-se no dia 1º 

deste mês. A principal comissão, a de Constituição e Justiça (CCJ), será liderada pelo 

deputado Arthur Oliveira Maia (União-BA). Fonte: Agência Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Conselho de Ética abre dois processos disciplinares contra Eduardo Bolsonaro 



 
 
 

Poder Legislativo | 27/04/2022 – 15h31min 

 

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou na quarta-feira (26) dois 

processos disciplinares contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por quebra de decoro. 

Três deputados foram sorteados como possíveis relatores de cada processo e o presidente 

do conselho, deputado Paulo Azi (União-BA), escolherá um deles para assumir a função. 

Foram duas representações abertas contra ele: por mandar a população “enfiar no rabo” as 

máscaras de proteção contra a covid-19 e por escrever nas redes sociais que a Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) parecia, mas não era “a gaiola das loucas” durante um bate-boca 

entre deputadas de esquerda e o deputado Éder Mauro (PL-PA). “São só as pessoas 

portadoras de vagina na CCJ sendo levadas a loucuras pelas verdades”, disse. Fonte: Valor 

Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Condenado pelo STF, Daniel Silveira é eleito vice-presidente de Comissão da 

Segurança da Câmara 

Poder Legislativo | 27/04/2022 – 14h45min 

 

Dias após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ameaçar ministros 

da Corte, o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) foi eleito nesta quarta-feira primeiro vice-

presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Ele recebeu 20 

votos, junto com o resto da chapa, e a eleição se tornou um ato de desagravo dos bolsonarista 

a ele. Silveira também será membro titular da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a 

mais importante da Câmara. Cabe a este colegiado analisar todos os projetos em tramitação 

e deliberar se estão em acordo com a Carta Magna. Fonte: Valor Econômico  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Falta de líder do governo gera constrangimento no Senado 

Poder Legislativo | 27/04/2022 – 10h32min 

 

Há quatro meses vago, o cargo de líder do Senado tem gerado constrangimentos. O 

presidente da casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por exemplo, tem reclamado a pessoas 

próximas de que está assumindo a função de líder ao pautar temas de interesse do governo 

e colocar panos quentes nos embates com a oposição. A insatisfação com o vácuo da 

liderança na Casa legislativa foi abordada em uma recente conversa entre o senador e o 

ministro Célio Faria Júnior, que assumiu a Secretaria de Governo e agora faz a ponte entre 

Planalto e Congresso. O presidente do Senado perguntou ao ministro se tinha alguma 

novidade no caso. Mas a resposta que teve é que o assunto ainda estava emperrado e não 

havia nenhum avanço sobre quem ocuparia o cargo. Uma demora que chegou, inclusive, a 

contar com uma desistência e a indicação de dois senadores ao mesmo tempo para o posto. 
Fonte: O Globo  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Senado aprova regras para Criptomoedas, que voltam à Câmara 

Poder Legislativo | 27/04/2022 

 

Em votação simbólica, o Senado aprovou as regras do mercado nacional de 

criptoativos, entre eles as criptomoedas. O texto, que volta agora para análise da Câmara dos 

Deputados, é o substitutivo apresentado pelo relator, o senador Irajá (PSD-TO). A proposta 

traz diretrizes para a “prestação de serviços de ativos virtuais” e regulamenta o funcionamento 

das empresas prestadoras desses serviços. “Avançamos nas discussões do relatório para que 

pudéssemos aqui hoje finalmente votar essa matéria de regulamentação dos criptoativos, ou 



 
 
 
por alguns chamados de criptomoedas, um assunto extremamente importante e urgente. O 

Banco Central a todo momento demandando o Congresso para que nos posicionássemos em 

relação a um marco regulatório que pudesse entender a dimensão desse novo ambiente de 

negócios”, afirmou Irajá. Fonte: TeleSíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Câmara retoma comissões e Milton Coelho (PSB-PE)vai comandar Comissão de 

Informática 

Poder Legislativo | 27/04/2022 

 

As comissões permanentes da Câmara dos Deputados elegeram seus presidentes 

nesta quarta, 27/4, e devem retomar agendas de trabalho, escanteadas por conta da pandemia 

de Covid-19 – mas com a dificuldade de qualquer andamento em um ano eleitoral. Ano eleitoral 

que já causou atraso nas escolhas das comissões por conta das trocas partidárias, permitidas 

até 1º de abril. Para a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática foi eleito, 

por unanimidade, com 24 votos, o deputado Milton Coelho (PSB-PE). Ele substitui o deputado 

Aliel Machado (PV-PR) no cargo. O deputado Gustavo Fruet (PDT-PR) foi eleito 1º vice-

presidente da comissão. O novo presidente destacou que ciência, tecnologia, comunicação e 

inovação são temas centrais do Brasil. “Nenhum país que pense seriamente em seu futuro, 

seu desenvolvimento, soberania e bem-estar da população poderá relegar a segundo plano a 

temática dessa comissão, que por isso mesmo se revela como uma das mais importantes e 

centrais desta Casa”, disse Coelho. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Negociações entre Psol e PT para programa de governo avançam 

Poder Executivo | 26/04/2022 – 17h52min 

 

O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Psol, Guilherme Boulos, participou de 

mais uma rodada das negociações junto com a deputada Talíria Petrone (Psol-RJ) e o 

presidente do partido, Juliano Medeiros, para negociar com o PT. O objetivo é alinhar “pontos 

programáticos” a serem absorvidos na campanha do pré-candidato Lula (PT). Decisão será 

no sábado (30), na Conferência Eleitoral do Psol. Também participaram do encontro a 

presidente do PT, Gleisi Hoffmann, Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu 

Abramo, e Paula Coradi, secretária de Organização do Psol. Fonte: Poder 360  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Aras critica uso de redes sociais para fragilizar instituições 

Poder Judiciário | 26/04/2022 – 17h47min 

 

O procurador-geral da República, Augusto Aras, criticou na terça-feira (26) o uso das 

redes sociais para “atacar pessoas e fragilizar instituições”. Segundo Aras, utilizar as 

ferramentas virtuais para destruir reputações, ameaçar pessoas e fragilizar as instituições é 

tão grave quanto usar a tecnologia para aplicar golpes que causam prejuízos milionários aos 

cidadãos ou promover o tráfico internacional de drogas e de pessoas. “Não podemos permitir 

que o rolo compressor da leviandade, potencializado pelo poder quase ilimitado da 

disseminação virtual, fragilize nossas instituições. Que taxe de coniventes, omissos ou até 

criminosos, aqueles que, na condução do seu trabalho, não abrem mão do respeito às leis, à 

ampla defesa, ao processo legal, que é marco indispensável para o nosso processo 

civilizatório”, disse Aras. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Ministro das Comunicações reforça a necessidade de alavancar a produção brasileira 

de semicondutores 

Poder Executivo | 27/04/2022 –12h 

 

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, comentou o panorama nacional e 

internacional da produção de semicondutores (chips) no seminário "A Cadeia Internacional de 

Semicondutores e o Brasil", organizado pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) e a 

Fundação Alexandre Gusmão, na quarta-feira (27), em Brasília/DF. Faria destacou que o País 

só produz 10% do consumo brasileiro de semicondutores e nenhum deles, atualmente, serve 

para a tecnologia 5G. "Quanto menos nanômetro (unidade usada para medir as dimensões 

em microchip, equivalente a 1 bilionésimo de 1 metro), maior a inteligência. O menor chip que 

já conseguimos fabricar foi o de 180 nanômetros - para identificação de passaporte - enquanto 

um chip para 5G é de apenas 10 nanômetros", explicou. Fonte: ASCOM MC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo desqualifica chip da Ceitec e defende atração de multinacionais 

Poder Executivo | 27/04/2022 

 

Enquanto mantém a estratégia para desmontar a única fábrica de semicondutores da 

América Latina, o governo brasileiro defende atrair multinacionais. Diante de críticas recebidas 

pelo desmonte da Ceitec, instalado no Rio Grande do Sul, a estratégia foi desqualificar a 

tecnologia nacional, como visto na quarta, 27/4, no seminário A Cadeia Internacional de 

Semicondutores e o Brasil, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores. No seminário, 

o ex-embaixador Rubens Barbosa, que é próximo do PSDB, destacou preocupação com o 

destino da estatal brasileira, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, 

especialmente diante da revisão em curso nas economias ricas sobre a política industrial dos 

semicondutores. “Hoje temos ao redor de 10% da produção local. Por causa dessa 

dependência, dessa vulnerabilidade, muitos países estão começando a reformular a política 

industrial – franca china estados unidos estão adotando politicas industriais nacionais para 

defender o mercado interno e os consumidores. E no Brasil não podemos deixar de pensar 

nisso”, disse Barbosa, para completar.Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Anatel não pretende rediscutir espectro para WiFi 6E 

Poder Executivo | 26/04/2022 – 19h27min 

 

A Anatel colocou na geladeira qualquer discussão sobre a revisão da faixa de 6 GHz 

para uso não licenciado (entenda-se WiFi 6E). Segundo apurou TELETIME, na última reunião 

do Comitê de Espectro e Órbita da agência, o presidente Carlos Baigorri teria deixado claro 

que a decisão tomada pela Anatel no começo de 2021 é a que vale e não será rediscutida tão 

cedo. Esta semana, em uma das reuniões periódicas da Citel (Comissão Interamericana de 

Telecomunicações), a agência deu a mesma sinalização: não existe previsão de revisão da 

regulamentação que destinou 1,2 GHz de banda na faixa de 6GHz ao uso não licenciado, nem 

na agenda regulatória, nem nas revisões de plano de uso do espectro.Fonte: TeleTime 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Sete em cada dez empresas no Brasil utilizam tecnologias digitais 

Mercado | 26/04/2022 – 18h14min 

 



 
 
 

Sete em cada dez empresas no Brasil fazem uso de tecnologias digitais diversas. O 

resultado está na Sondagem Especial Indústria 4.0: Cinco Anos Depois, feita pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). Há cinco anos, o índice estava pouco abaixo da 

metade (48%). A pesquisa considerou 18 tipos de tecnologias digitais, como automação digital 

(com e sem sensores), sistemas integrados para fabricação de produtos, impressão 3D, 

produção com auxílio de inteligência artificial e análises de modelos virtuais para projetos. 

Entram também no rol de soluções técnicas avaliadas pela CNI controle remoto de processos 

de produção, aplicações de inteligência artificial nas fábricas, robôs colaborativos, dispositivos 

“vestíveis” utilizados por trabalhadores (como relógios inteligentes) e coleta e análise de 

grandes quantidades de dados (também chamadas de Big Data, no termo em inglês). Fonte: 

Agência Brasil 
Leia mais 
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‘Não quero formar uma indústria da multa’, diz presidente da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados  

Poder Executivo | 26/04/2022 – 04h30min 

 

Os megavazamentos de bancos de dados, como o ataque hacker aos dados do SUS 

no ano passado, sublinharam a importância da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD). A agência, que começou suas atividades em novembro de 2020, tem a atribuição de 

fiscalizar e punir empresas e órgãos públicos que não cumprirem a Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD). As sanções podem chegar a R$ 50 milhões ou 2% do faturamento de 

companhias. Presidente da ANPD, Waldemar Ortunho admite a expectativa pela primeira 

punição, mas ao GLOBO ressalta que o órgão quer, em primeiro lugar, ajudar a mudar a 

cultura, e não virar mais um órgão arrecadador do governo federal: “Não quero formar uma 

indústria da multa”, afirma. Ortunho tem mandato de seis anos e permanecerá no cargo 

mesmo se o presidente Jair Bolsonaro não for reeleito. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Softex promove evento em São Paulo 

Poder Executivo | 26/04/2022 

 

Com a proposta de apresentar oportunidades de negócios para empresas e 

instituições de ciência e de tecnologia de todo o Brasil por meio de experiências imersivas e 

conversas com especialistas, a Softex promoverá em São Paulo, no dia 17 de maio, a primeira 

edição do “Softex Experience, Uma Vida de Inovação”. A programação inclui painéis, fóruns e 

palestras sobre temas relevantes para o ecossistema de inovação nacional, além da oferta de 

espaços de convivência para networking. As experiências serão divididas em nove blocos 

temáticos: Capacitação, Conexão, Internacionalização, Programas Prioritário com a Lei da 

Informáticas, Investimentos, Filantropia, Inovação Aberta, Cases de Sucesso e Inteligência 

Artificial.Mais informações sobre o Softex Experience e inscrições – que são gratuitas – no 

endereço https://experience.softex.br/ . Fonte: Softex 
Leia mais 
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Indústria 4.0: 69% das indústrias brasileiras fazem uso de tecnologia digital 

Mercado | 26/04/2022 

 

A indústria brasileira está mais digital do que há cinco anos. Se em 2016 menos da 

metade (48%) faziam uso de alguma das tecnologias digitais analisadas, em 2021 o percentual 

foi de 69%, como mostra a Sondagem Especial Indústria 4.0, da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI). Realizada com mais de 1 mil empresas, a pesquisa buscou investigar o avanço 

do uso das tecnologias da chamada indústria 4.0, que prevê a digitalização da produção 



 
 
 
industrial para integrar as diferentes etapas da cadeia de valor, desde o desenvolvimento do 

produto até o uso final. Fonte: Portal da Indústria 
Leia mais 
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TRABALHISTA 

 

Adiado debate sobre correção monetária de débitos trabalhistas  

Poder Legislativo | 26/04/2022 – 18h27min 

 

Foi cancelada a reunião da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), prevista para 

quinta-feira (28), que iria debater o PLS 396/2018 — projeto de lei que determina a correção 

de débitos trabalhistas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-

E), em vez da correção pela Taxa Referencial (TR). O pedido de cancelamento foi feito pelo 

relator da proposta, Paulo Paim (PT-RS). Uma nova data ainda será definida pela CAS para a 

audiência pública. De acordo com o autor do projeto, senador Lasier Martins (Podemos-RS), 

o objetivo é preservar o poder aquisitivo desses valores. Ele afirma que o IPCA-E reflete de 

maneira mais fidedigna a variação do custo de vida da população, pois é calculado com base 

no custo de vida de famílias que ganham de um a 40 salários mínimos. Esse índice leva em 

conta despesas como moradia, alimentação, saúde, higiene pessoal, educação, transporte e 

vestuário. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F, Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-905, Brasília-DF 

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

 


