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DESTAQUES 

 

ANPD conclui a análise de adequação da nova Política de Privacidade do aplicativo à 

LGPD 

Poder Executivo | 11/05/2022 –18h27min 

 

A autoridade Nacional de Proteção de Dados expediu, na sexta-feira (06), a 3ª Nota 

Técnica de nº 49/2022/CGF/ANPD que conclui a fase de avaliação das alterações feitas na 

Política de Privacidade do aplicativo de mensagens WhatsApp. Na Nota Técnica, a ANPD 

analisou as versões da Política de Privacidade de todas as ferramentas do aplicativo 

WhatsApp (WhatsApp Messenger, WhatsApp for Business e WhatsApp for Business - API) e 

avaliou a sua adequação à LGPD. Foram ainda determinadas as alterações necessárias para 

que a política se torne mais clara e transparente para o usuário. A análise efetuada na Nota 

Técnica se deu em função da Recomendação Conjunta expedida pela ANPD, pelo Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade), pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela 

Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Fonte: ASCOM ANPD 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissão aprova punição para divulgação de crimes na internet 

Poder Legislativo | 11/05/2022 

 

A Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação e Informática da Câmara dos 

Deputados aprovou projeto de lei que pune a divulgação de crimes na internet, inclusive redes 

sociais. Conforme a proposta, se o autor do crime divulgar a cena, isso será considerado 

circunstância agravante, e o autor poderá ter a pena aumentada. Se outra pessoa divulgar, 

poderá ser punida por incitar a violência ou fazer apologia ao crime. O texto aprovado é o 

substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado ao Projeto 

de Lei 1307/19, do deputado José Medeiros (PL-MT). Esse substitutivo recebeu parecer 

favorável da relatora na Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Ângela Amin (PP-SC), 

com subemenda. Fonte: Tiinside 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TSE faz acordo com Spotify para combater fake news nas eleições 

Poder Judiciário | 12/05/2022 – 08h 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) firmou um acordo com o Spotify – maior empresa 

de conteúdo em áudio com atividade no País — para conter a divulgação de notícias falsas na 

plataforma. O acerto prevê a criação de um canal direto do Spotify com a Justiça Eleitoral para 

dar cumprimento mais célere a eventuais decisões, durante a campanha, para supressão de 

conteúdo que viole a legislação eleitoral. O Estadão teve acesso antecipado ao memorando 

assinado pelos representantes do TSE e do Spotify na última segunda-feira, 9. As partes 

expõem no acordo o entendimento comum de que “a produção e difusão de informações falsas 

e fraudulentas pode representar risco a bens e valores essenciais à sociedade, como a 

democracia, bem como afetar de forma negativa a legitimidade e a credibilidade do processo 

eleitoral”. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

5G pode ser adiado para setembro nas capitais 

Mercado | 11/05/2022 –16h54min 
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O início da operação do 5G nas capitais pode ser adiado em 60 dias, para 29 de 

setembro. A proposta é do Gaispi (Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções 

para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz) e será enviada ao conselho 

diretor da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), informou a agência na 4ª feira 

(11). O prazo anterior para a liberação da faixa de 3,3 a 3,7 gigahertz (GHz) para uso do 5G 

comercial era 30 de junho. Já o prazo para a ativação das antenas e o início das operações 

era 31 de julho. Com o adiamento, passam para 29 de agosto e 29 de setembro, 

respectivamente. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Refis do Simples: sistemas de TI não unificam renegociações com Receita e PGFN 

Poder Executivo | 12/05/2022 

 

Especialistas tributários alertam as empesas optantes do Simples Nacional que 

querem aderir ao novo programa de renegociação de dívidas que atentem para as diferenças 

para se acertar com a Receita Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

Embora ambas envolvam atrasos nos pagamentos do mesmo tributo, a PGFN lida com débitos 

já inscritos na dívida ativa. E mesmo que as condições do Programa de Reescalonamento do 

Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional, RELP, sejam as mesmas para ambas, 

os sistemas de TI e consequentemente as adesões são feitas separadamente em sistemas 

específicos. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Colégio de Corregedores aprova diretrizes sobre combate à desinformação 

Poder Judiciário | 12/05/2022 

 

O Colégio de Corregedores Eleitorais aprovou, na sexta-feira (6) a Carta de São Paulo. 

O documento registra o comprometimento das corregedorias eleitorais no combate à 

desinformação, na reafirmação da confiança no processo eleitoral, na adoção de ações para 

o cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Corregedoria Nacional 

de Justiça e no incentivo ao planejamento participativo nos cartórios eleitorais. A aprovação 

do documento ocorreu no encerramento do 48º Encontro do Colégio de Corregedores 

Eleitorais, realizado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Na palestra “Redes 

Sociais e Eleições”, o ex-presidente do TRE-SP, desembargador Nuevo Campos equiparou 

as redes sociais a meios de comunicação que tem uma lógica de funcionamento própria, em 

que se privilegia a customização acima da credibilidade da informação. Ele defendeu que as 

plataformas sejam devidamente responsabilizadas em casos de desinformação. Fonte: ASCOM 

CNJ 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Telegram muda regras e proíbe uso para atividades ilegais como terrorismo e abuso 

infantil 

Mercado | 11/05/2022 –20h19min 

 

O Telegram atualizou suas regras e, agora, determina que não deve ser usado para 

"atividades reconhecidas como ilegais pela maioria dos países – como terrorismo e abuso 

infantil". Esse item foi incluído em uma lista que já proibia o uso do Telegram para enviar spam 

ou aplicar golpes em outros usuários, para promover violência em canais públicos e bots (que 

enviam mensagens automáticas), e para publicar conteúdo pornográfico ilegal em canais 

públicos. As regras também passam a especificar que cidadãos do Brasil devem ter pelo 

menos 16 anos para se inscreverem na plataforma – até então, a idade mínima era prevista 

https://www.poder360.com.br/economia/5g-pode-ser-adiado-para-setembro-nas-capitais/
https://www.poder360.com.br/economia/5g-pode-ser-adiado-para-setembro-nas-capitais/
https://www.poder360.com.br/economia/5g-pode-ser-adiado-para-setembro-nas-capitais/
https://www.convergenciadigital.com.br/Governo/Refis-do-Simples%3A-sistemas-de-TI-nao-unificam-renegociacoes-com-Receita-e-PGFN-60262.html
https://www.convergenciadigital.com.br/Governo/Refis-do-Simples%3A-sistemas-de-TI-nao-unificam-renegociacoes-com-Receita-e-PGFN-60262.html
https://www.convergenciadigital.com.br/Governo/Refis-do-Simples%3A-sistemas-de-TI-nao-unificam-renegociacoes-com-Receita-e-PGFN-60262.html
https://www.cnj.jus.br/colegio-de-corregedores-aprova-diretrizes-sobre-combate-a-desinformacao/
https://www.cnj.jus.br/colegio-de-corregedores-aprova-diretrizes-sobre-combate-a-desinformacao/
https://www.cnj.jus.br/colegio-de-corregedores-aprova-diretrizes-sobre-combate-a-desinformacao/


 
 
 
apenas para usuários na União Europeia e no Reino Unido. No WhatsApp, Instagram e 

Facebook, por exemplo, o mínimo é de 13 anos. Não há informações sobre como os usuários 

informarão se têm mais de 16 anos. Na sua política de privacidade, o Telegram explica que é 

preciso fornecer o número do celular e dados, como nome e foto de perfil para criar uma conta. 

Em seguida, o aplicativo explica que não coleta outras informações. "Não queremos saber seu 

nome verdadeiro, sexo, idade ou o que você gosta”. Fonte: G1 Notícias  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissão aprova projeto que susta norma de segurança do GSI para redes 5G 

Poder Legislativo | 11/05/2022 – 20h28min 

 

A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-

feira (11), parecer da deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) do Projeto de Decreto 

Legislativo (PDL) 447/2020, que susta a Instrução Normativa nº 4, emitida pelo Gabinete de 

Segurança Institucional (GSI). A norma aponta requisitos mínimos de segurança cibernética 

que devem ser adotados pelas operadoras na implementação da tecnologia 5G. O texto agora 

será na analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa. O parecer aprovado 

da deputada Perpétua Almeida aponta que o GSI tem competência para estabelecer requisitos 

para os as redes de uso exclusivo da administração pública federal, e não para as redes de 

empresas privadas. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

MCTI tem reunião com representantes da Associação Brasileira das Empresas de 

Software  

Poder Executivo| 11/05/2022 – 15h54min 

 

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, recebeu na quarta-feira 

(11), na sede do MCTI em Brasília, os novos membros da presidência da Associação Brasileira 

das Empresas de Software (ABES). No encontro, desenvolvimento de inteligência artificial, 

apoio a startups e segurança cibernética entraram em pauta. O ministro destacou iniciativas 

do Governo Federal voltadas ao setor de softwares no Brasil e ressaltou a necessidade de 

fortalecimento da segurança cibernética no país. “Há uma série de iniciativas aqui do ministério 

voltadas a empresas do setor de software, principalmente startups com projetos inovadores. 

Temos, por exemplo, o IA² que apoiou diversas ações pelo país e, logo, terá sua segunda fase 

de investimentos lançada. Uma contrapartida necessária que esperamos do setor é o 

fortalecimento e aprimoramento constante da nossa defesa cibernética. Cada vez mais, 

empresas, órgãos do governo e o cidadão têm sofrido com os ataques de hackers”, pontuou 

Alvim. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Operadoras enviam ao Congresso propostas prioritárias para o setor em 2022 

Poder Legislativo | 11/05/2022 – 18h43min 

 

Entidade que representa as maiores operadoras do País, a Conexis enviou ao 

Congresso Nacional as propostas legislativas prioritárias para o setor de telecomunicações 

neste ano. O documento apresentado na quarta-feira (11), traz seis temas considerados 

"decisivos": racionalidade tributária, otimização dos fundos setoriais, infraestrutura, segurança 

pública, simetria regulatória e regras trabalhistas. Confira abaixo o teor de algumas das 

propostas, separadas por tema. A proposta inteira pode ser baixada em PDF clicando aqui. 
Fonte: Teletime  

Leia mais 

Retorno ao índice 
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ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Economia quer nova redução da TEC “nos próximos meses” 

Poder Executivo| 11/05/2022 –17h30min 

 

O Ministério da Economia espera avançar nos próximos meses com um novo corte de 

10% da TEC (Tarifa Externa do Comum) do Mercosul (Mercado Comum do Sul). Foi o que 

disse o secretário-executivo do ministério, Marcelo Guaranys, na 4ª feira (11.mai.2022). 

“Continuamos discutindo com o Mercosul a redução da Tarifa Externa Comum. É um passo 

importante que já foi sinalizado pelo ministro Guedes. Fizemos uma redução de 10% para 87% 

da pauta de produtos e, agora, buscamos um passo adicional. Esperamos nos próximos 

meses avançar nesse sentido”, disse Guaranys. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CCJ aprova acordo para instalação de escritório da OCDE no Brasil 

Poder Legislativo| 11/05/2022 –16h59min 

 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o 

Projeto de Decreto Legislativo 253/21, que valida os termos do acordo internacional para a 

instalação de um escritório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) no Brasil. O acordo foi assinado em Paris (França) em 8 de junho de 2017 e precisa 

ser aprovado pelo Congresso Nacional para entrar em vigor. O texto do acordo estabelece, 

entre outros pontos, que a OCDE terá personalidade jurídica e seu escritório gozará de 

privilégios e imunidades idênticos àqueles garantidos às agências especializadas das Nações 

Unidas, os quais serão aplicáveis à propriedade da OCDE, seus bens, agentes e especialistas 

em missão no Brasil. Fonte: Agência Câmara  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

BNDES entrega notebooks e capacita professores para melhorar educação em Sergipe 

Poder Executivo | 12/05/2022 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) participou na 

quinta-feira (12) da conclusão de mais uma etapa da iniciativa BNDES Educação Conectada 

no Núcleo de Tecnologias Educacionais da cidade de Lagarto (região centro-sul de Sergipe). 

Além da entrega de 632 notebooks a escolas públicas do município, foi realizado treinamento 

com professores e gestores da rede municipal e disponibilizadas três plataformas de recursos 

educacionais (Aprimora, Khan Academy e Recode) para os estudantes. A iniciativa liderada 

pelo Banco apoia o projeto Educação Sergipe Conectada, que busca atingir metas 

relacionadas à alfabetização, ao ensino de português e matemática e à diminuição na 

distorção entre idade e ano escolar dos alunos. Fonte:ASCOM BNDES 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Congresso de educação debate caminhos para inclusão nas escolas 

Mercado | 11/05/2022 –16h22min 

 

O segundo dia do maior congresso de educação da América Latina tratou do eixo 

Inclusão e Diversidade. A Bett Brasil apresentou quarta-feira (11) os desafios para a educação 

inclusiva, a democracia na inclusão digital e a criação de uma escola justa e respeitosa. No 
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painel Como Desenvolver um Educador Inclusivo, as especialistas Marta Gil e Elaine Brandão 

falaram de suas experiências sobre inclusão de pessoas com deficiência na escola e a 

formação de professores. “O professor inclusivo aposta na qualidade de todos os alunos. Ele 

não vê apenas a cadeira de rodas, por exemplo, ele vê o aluno e não a condição dele. O 

educador inclusivo sabe que a educação é direito de todos. O educador inclusivo é disruptivo, 

chega e muda tudo dentro de nós”, disse Marta Gil, coordenadora do Amankay Instituto de 

Estudos e Pesquisas, ONG que trabalha pela inclusão de pessoas com deficiências. Fonte: 

Agência Brasil 
Leia mais 
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Brasil possui mais de 30 mil escolas sem acesso à Internet 

Poder Executivo | 11/05/2022 

 

Ao participar de evento na FGV-Direito em São Paulo, na terça-feira (10), o conselheiro 

da Anatel, Vicente Aquino, defendeu a aplicação dos recursos do Fust para escolas em 

sinergia com outras políticas públicas. O conselheiro mostrou os primeiros dados do 

levantamento do cenário de conectividade das instituições, como reporta o portal Teletime. O 

levantamento apura que há no Brasil um universo de 138.804 escolas públicas, das quais 

pouco mais de 30 mil não contam com acesso algum à Internet. “Desses, 15 mil são no 

Nordeste e 11 mil no Norte, o que infelizmente não é nenhuma surpresa para todos nós”, 

declarou Aquino. Ou seja: 88% das instituições de ensino sem conexão ficam nas duas 

regiões. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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ELEIÇÕES 2022 

 

3ª via anuncia empresa que fará pesquisa sobre candidato único 

Poder Executivo | 12/05/2022 – 15h03min 

 

O MDB, PSDB e Cidadania anunciaram uma empresa de Campinas para coordenar 

as pesquisas quantitativas e qualitativas que devem nortear a escolha do candidato 

presidencial do grupo. O nome da empresa é Instituto Guimarães Pesquisa e Planejamento. 

Eles dizem trabalhar com diversos partidos, como o próprio PSDB, o PSD e o PT. Segundo a 

publicação nas redes sociais do PSDB, o resultado dessas pesquisas será anunciado no dia 

18 de maio. Não foi dito se o nome do possível candidato, ou candidata, do grupo também 

será anunciado. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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PROS confirma pré-candidatura de Pablo Marçal ao Planalto 

Poder Executivo| 12/05/2022 –08h47min 

 

O PROS confirmou a pré-candidatura do palestrante Pablo Marçal à Presidência da 

República. O youtuber já havia anunciado seu nome à corrida eleitoral no dia 1º de maio. Na 

ocasião, o partido informou que daria “todo apoio” a todos que quisessem se candidatar ao 

Planalto até “encontrar um consenso” na legenda. “Honrados pela filiação, concluímos que o 

melhor caminho para o PROS é ter Pablo Marçal como pré-candidato à Presidência do Brasil 

para escrever uma nova história e esse propósito guiará os nossos próximos passos rumo à 

prosperidade e a transformação social”, disse o PROS em nota. Fonte; Poder 360 
Leia mais 
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Poder Executivo| 12/05/2022 –08h47min 

 

É remota a chance de a candidatura única do MDB, PSDB e Cidadania ser anunciada 

em 18 de maio. Novas regras para escolha foram apresentadas na 4ª feira (11): pesquisas 

qualitativa e quantitativa. A coleta dos dados leva tempo. No lugar, deve ser anunciada a 

empresa que fará as pesquisas. Não há detalhamento até agora sobre quais cenários serão 

testados nas pesquisas qualitativas, o que virou motivo de crítica da equipe de João Doria, 

pré-candidato do PSDB. As regras foram apresentadas pelo MDB, que as validou em reunião 

da Executiva Nacional do partido na manhã de 4ª. Cidadania também já aprovou as novas 

regras internamente. No PSDB, a decisão será em reunião da executiva na 5ª (12). Fonte; Poder 

360 
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Ala do PSDB pretende subir tom contra Doria em reunião nesta quinta 

Poder Executivo | 12/05/2022 – 04hn 

  

Segundo membros da ala do PSDB que é crítica à pré-candidatura de João Doria à 

Presidência da República pelo partido, a reunião da Executiva Nacional tucana na quinta-feira 

(11), às 18h, será tensa. O grupo tem dito que o encontro "vai pegar fogo". Depois de um 

período de armistício marcado pelo afastamento de Eduardo Leite (RS) de um projeto 

presidencial próprio, o grupo de tucanos que o apoiava pretende apontar incisivamente no 

encontro o que veem como inviabilidade da pré-candidatura presidencial de Doria, 

considerada prejudicial ao partido. Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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TSE avisa: impulsionamento eleitoral pela internet exige cadastro prévio 

Poder Judiciário | 12/05/2022 

 

O impulsionamento de conteúdo é permitido pela legislação eleitoral, mas o TSE alerta 

que essa estratégia, cada vez mais utilizada para ganhar destaque na internet, exuge cadastro 

prévio das empresas interessadas em oferecer esse serviço. De acordo com o artigo 29 da 

Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.610/2019, que disciplina a propaganda 

eleitoral, o provedor de aplicação que pretenda prestar o serviço de impulsionamento de 

propaganda deverá se cadastrar na Justiça Eleitoral. Assim, os provedores de internet e 

emissoras de rádio e de televisão interessados têm até o dia 20 de julho para realizar o 

cadastro pelo e-mail cadastropropaganda2022@tse.jus.br, disponibilizado pela Secretaria 

Judiciária do TSE. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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PSDB e Cidadania pedem registro de federação partidária ao TSE 

Poder Judiciário | 11/05/2022 –21h36min 

 

O Cidadania e o PSDB protocolaram um requerimento no TSE (Tribunal Superior 

Eleitoral) para pedir o registro da federação partidária na 4ª feira (11.mai.2022). O pedido deve 

ser homologado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Em seu perfil no Twitter, o presidente do 

Cidadania, Roberto Freire, disse que falta apenas a “homologação da Justiça para que se 

concretize uma refundação da social democracia com o liberalismo progressista e 

ambientalista, numa nova formação política”. A resolução que regulamenta as federações 

partidárias foi aprovada pelo TSE em dezembro de 2021. Com a nova regra, os partidos podem 

se unir, em forma de federação, pelo prazo mínimo de 4 anos. Já a lei que autoriza a formação 

das federações foi sancionada em setembro de 2021 pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Fonte; 

Poder 360 
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Entidades entregam manifesto em defesa da democracia e das eleições a Fux e 

Fachint 

Poder Judiciário | 11/05/2022 –16h41min 

 

A coalizão Pacto pela Democracia, composta por 200 organizações da sociedade civil, 

entrega na quarta-feira (11) um manifesto em defesa das eleições aos presidentes do 

Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

ministro Edson Fachin. No texto, as entidades afirmam que o processo eleitoral brasileiro é 

"respeitado em todo o mundo" e que "nunca, na história de nosso país, esse sistema 

apresentou qualquer indício de problema que comprometa a sua confiabilidade". A entrega do 

documento a Fux e Fachin acontece em meio a uma nova tentativa do presidente Jair 

Bolsonaro de, sem apresentar qualquer prova, lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral usado 

no país. Na última semana, Bolsonaro chegou a falar em uma "apuração paralela" dos votos 

pelas Forças Armadas – uma proposta que não tem qualquer respaldo constitucional. 

"Descredibilizar e enfraquecer o processo eleitoral interessa apenas àqueles que não têm 

compromisso com a expressão da vontade popular, definida através do voto, base do nosso 

sistema democrático", diz o manifesto divulgado nesta quarta. Fonte; G1 Notícias 
Leia mais 
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JUDICIÁRIO 

 

Maioria dos juízes considera que digitalização ampliou acesso à Justiça, mas é contra 

perícias e tribunal do júri virtuais, aponta estudo 

Poder Judiciário | 12/05/2022 – 14h38min 

 

Um estudo inédito com mais de 1,8 mil juízes mostra que, apesar do processo de 

transformação digital do Poder Judiciário e de sua aceleração na pandemia, a maioria dos 

magistrados vê com reserva o uso do formato remoto para atividades como vistorias, perícias, 

inspeções, estudos psicossociais e sessões do tribunal do júri. No caso das sessões do 

tribunal do júri, 59,4% dos magistrados discordam da possibilidade de realização no formato 

virtual. No caso das vistorias, o número chega a 49,9%; os que concordam, entretanto, somam 

apenas 32,3%. Já as perícias médicas no formato não presencial enfrentam a discordância de 

45,2% dos entrevistados; a parcela favorável, todavia, não ultrapassa 32%. Por outro lado, na 

avaliação da maioria dos entrevistados, oitivas de testemunhas, depoimentos, audiências de 

mediação e conciliação e sessões de julgamentos podem transcorrer online sem prejuízos. 
Fonte: O Estado de S. Paulo 
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Julgamento no STF sobre dados de big techs pode afetar apurações sobre Bolsonaro 

Poder Judiciário | 12/05/2022 – 04h10min 

 

O STF (Supremo Tribunal Federal) tem entre as suas próximas prioridades um 

julgamento que decidirá a forma pela qual autoridades brasileiras podem requisitar dados 

sigilosos de usuários de grandes empresas de tecnologia como Facebook e Google. O caso 

estava previsto para entrar em julgamento na quinta (12), mas foi retirado da pauta para que 

a corte conclua a análise de outros temas. A depender do resultado, pode haver impacto direto 

nas investigações que tramitam no Supremo, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, 

nas quais o presidente Jair Bolsonaro (PL) também é investigado. Fonte: Folha de S. Paulo 
  Leia mais 
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STF lança plataforma para ampliar divulgação de dados 

Poder Judiciário| 11/05/2022 –17h19min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) lançou quarta-feira (11) uma plataforma para 

facilitar o acesso público à base de dados do tribunal. Com o Programa Corte Aberta, o STF 

reuniu informações em um único ambiente virtual, permitindo a combinação de filtros e o 

cruzamento de dados. Na plataforma, os interessados podem obter informações sobre o 

número de processos em tramitação, processos prontos para julgamento, ações relacionadas 

por temas e quantidade de decisões proferidas. Estão disponíveis informações a partir do ano 

2000. No lançamento da plataforma, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, disse que o 

programa incrementa a transparência e a governança dos dados da Corte. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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MEIO AMBIENTE 

 

MDR debate Marco do Saneamento com entidades do setor de resíduos sólidos 

urbanos 

Poder Executivo | 12/05/2022 – 11h21min 

 

O secretário Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional 

(MDR), Pedro Maranhão, participou, na quarta-feira (11), em São Paulo (SP), de reunião com 

empresários e entidades do setor de resíduos sólidos urbanos para discutir regulamentações 

do Novo Marco Legal do Saneamento e suas aplicações para o setor. No encontro, foi debatida 

a possibilidade de elaboração de um decreto específico que disporá sobre a adaptação dos 

contratos de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos às 

disposições do Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020), 

dentre outras questões relevantes ao setor. “Fonte: ASCOM MDR 
Leia mais 
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ORÇAMENTO 

 

Opositores de Bolsonaro tentam se explicar por uso de emendas de relator  

Poder Legislativo | 12/05/2022 – 04h 

 

Oposicionistas beneficiados pelas chamadas emendas de relator apresentam 

justificativas diversas para explicar o uso de um tipo de verba pouco transparente e usada 

como moeda de troca entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua base no Congresso. Alguns 

defendem suas indicações e dizem que elas foram importantes para atender carências nos 

estados, enquanto outros alegam arrependimento e prometem não lançar mão dos recursos 

no futuro. Segundo a documentação enviada ao STF (Supremo Tribunal Federal), 

parlamentares de PT, PSB, PDT e Cidadania apadrinharam emendas de relator para irrigar 

suas bases eleitorais em 2020 e 2021. Os valores, no entanto, são inferiores aos indicados 

por políticos do bloco centrão, base de apoio a Bolsonaro. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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'Orçamento secreto': dados entregues ao STF não garantem transparência, dizem 

especialistas 

Poder Legislativo | 11/05/2022 –23h50min 
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Informações enviadas por deputados e senadores ao Supremo Tribunal Federal (STF) 

sobre as emendas do chamado "orçamento secreto" dos últimos dois anos não atendem a 

critérios mínimos de transparência, afirmam especialistas ouvidos pela TV Globo. O pedido de 

informações foi enviado aos parlamentes pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), após os relatores dos orçamentos de 2020 e 2021 terem dito que não 

guardavam esses registros. O STF determinou que o Congresso detalhasse a aplicação 

dessas emendas. Cada parlamentar enviou as informações de modo diferente. Alguns não 

detalharam os valores das emendas, nem os municípios beneficiados, por exemplo. Mais de 

20% dos deputados e senadores, aliás, sequer responderam ao pedido de Pacheco. Fonte: G1 

Notícias 
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Orçamento secreto: pelo menos 62 parlamentares omitem informações ao STF 

Poder Legislativo | 11/05/2022 – 17h59min 

 

Pelo menos 62 parlamentares que constavam em listas internas do governo de Jair 

Bolsonaro como beneficiários do orçamento secreto não informaram a indicação de emendas 

ao Supremo Tribunal Federal (STF). Eles fazem parte do grupo de 190 deputados e senadores 

que não enviou nenhum ofício ao presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), que requisitou as informações para cumprir a determinação da Corte de 

dar ampla publicidade às emendas de relator. Já entre os congressistas que responderam, 31 

deles enviaram ofícios ao presidente do Congresso com informações genéricas, que não 

detalhavam valores das emendas de relator que apadrinharam, o que, na prática, mantém o 

sigilo sobre as informações. Um dos que adotou tal estratégia foi o ex-presidente do Senado 

Davi Alcolumbre (União-AP), que capitaneou o processo de distribuição dos recursos das 

chamadas emendas de relator (identificadas pelo código RP-9) durante o período em que 

esteve no comando da Casa. Fonte: O Globo 
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POLÍTICA 

 

Líderes do centrão dizem que preocupação com golpismo de Bolsonaro tem reduzido 

Poder Legislativo | 12/05/2022 – 10h 

 

Líderes das siglas do centrão, grupo de partidos que forma a base de apoio político 

de Jair Bolsonaro (PL), dizem ao Painel que, a despeito da repetição frequente de insinuações 

e falas antidemocráticas do presidente nas últimas semanas, o tema não se transformou em 

tema de preocupação ou mesmo de conversas entre eles. Eles afirmam que no ano passado, 

após falas mais extremadas de Bolsonaro e sequências de ataques a instituições 

democráticas, o assunto passou a aparecer com frequência como tema de análises e reflexões 

dos parlamentares do bloco. Fonte: Folha de S. Paulo   
Leia mais 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

OCDE convida Brasil a padronizar fluxo financeiro internacional e prestação de 

serviços entre países, diz BC 

Poder Executivo | 12/05/2022 – 12h41min 

 

O Brasil recebeu na quarta-feira (11) convite da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) para aderir a dois instrumentos que padronizam normas 
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para fluxo financeiro internacional e para a prestação de serviços entre países, segundo 

informações do Banco Central (BC).“Pela perspectiva de contrapartes estrangeiras, incluindo 

investidores, a adesão significa melhor entendimento sobre o nosso arcabouço regulatório, 

menor custo de adaptação às particularidades do país e maior percepção de segurança 

jurídica em operações internacionais”, afirmou o BC em nota. Os instrumentos — o código de 

liberalização de movimentos de capital e o código de liberalização de operações correntes 

intangíveis — estão vigentes desde a fundação da entidade, em 1961. O convite ao Brasil foi 

aprovado em conselho em 28 de abril. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Programa Farmácia Popular ganha novo sistema para combater fraudes 

Poder Executivo | 12/05/2022 – 13h41min 

 

O Ministério da Saúde lançou na quinta-feira (12) um novo modelo de auditoria para o 

programa Farmácia Popular do Brasil. O objetivo é aumentar o rigor da fiscalização e, com 

isso, evitar fraudes e outras irregularidades na distribuição de medicamentos básicos e 

essenciais a baixo custo, segundo o ministro Marcelo Queiroga, a novidade fará uso de novas 

tecnologias, incluindo inteligência artificial. “Temos que utilizar o poder do Estado para 

identificar aqueles que se colocam na frente da concretude das políticas públicas’, afirmou 

Queiroga durante a solenidade de assinatura da portaria, em Brasília.Com a nova prática, o 

governo também espera reduzir o tempo de bloqueio de estabelecimentos que estejam 

impedidos de vender os medicamentos por envolvimento em fraudes. “Esperamos que com 

esse novo modelo, principalmente os processos de auditorias que caiam no fator de risco 

muito baixo, baixo ou médio, sejam executados num prazo bem curto e, com isso. o tempo 

entre o bloqueio da farmácia e a auditoria vai ser reduzido drasticamente”, disse o diretor do 

Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), Cláudio Azevedo. 
Fonte: Agência Brasil 

Leia mais 
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INPI participa de evento sobre mediação e arbitragem da ABPI e OMPI 

Poder Executivo | 12/05/2022 –13h33min 

 

Na abertura do webinar "Mediação e Arbitragem em Litígios envolvendo Programas 

de Computador ou Franquias", realizado no dia 12 de maio, o diretor de Administração do 

INPI, Júlio César Moreira, destacou o apoio e suporte que o Instituto vem dando para a criação 

de grupos de mediação e arbitragem voltados à solução de controvérsias que envolvam ativos 

de propriedade intelectual no Brasil. Segundo Moreira, o aumento da eficiência do Instituto 

tem contribuído para dirimir disputas e acelerar processos entre partes conflitantes. Como 

exemplo, citou a redução do prazo de concessão de registro de programas de computador 

para sete dias, garantindo maior segurança jurídica ao titular, em caso de demanda para 

comprovar autoria ou titularidade, assim como a averbação e registros de contratos de franquia 

em menos tempo que o prazo máximo de 30 dias previsto pela legislação. Fonte: ASCOM INPI 
Leia mais 
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