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Governo brasileiro faz alerta de risco cibernético grave em produtos da VMware  

Poder Executivo | 19/05/2022 

 

O Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do Governo 

Federal fez um alerta com relação às vulnerabilidades críticas nos produtos "VMware Cloud 

Foundation", "VMware Workspace ONE Access", "VMware Identity Manager", "VMware 

vRealize Automation" e "vRealize Suite Lifecycle Manager". De acordo com os especialistas do 

CTIR Gov, as vulnerabilidades permitem a execução remota de código, o "bypass" de 

autenticação (OAuth2), o escalonamento de privilégios e acesso indevido. Se tais 

vulnerabilidades não forem corrigidas, um agente mal-intencionado poderá explorar esses 

problemas para obter acesso a informações confidenciais, dentre outras possíveis ações 

maliciosas. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Parceiros apresentam estratégias e ferramentas à disposição do STF para combater 

desinformação 

Poder Judiciário | 18/05/2022 – 20h45min 

 

Parceiros dos setores público e privado do Programa de Combate à Desinformação do 

Supremo Tribunal Federal (STF) apresentaram, na quarta-feira (18), estratégias e ferramentas 

para a difusão correta de informações da Corte nas plataformas digitais. Participaram do 

primeiro painel da rodada de conversas com as parcerias do programa representantes do 
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Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e das startups Fasius (Plataforma de Inteligência Jurídica) e 

Positus (Provedora Oficial de Soluções do Whatsapp). O evento, com transmissão ao vivo pelo 

canal do STF no YouTube, prosseguirá na quinta-feira (19), a partir das 10h. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Conselho Consultivo de Inovação discute segurança de sistemas do Judiciário 

Poder Judiciário | 18/05/2022 

 

A ampliação da segurança dos sistemas tecnológicos e a padronização dos produtos 

oferecidos pelo Poder Judiciário, além da realização de audiências públicas para conhecer as 

demandas das pessoas que os utilizam. Essas foram algumas sugestões apresentadas na 

segunda reunião do Conselho Consultivo de Inovação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

realizada na terça-feira (17/5). O presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, afirmou que o diálogo 

intersetorial contribui para os avanços tecnológicos. “O CNJ lidera o ingresso na era digital do 

Poder Judiciário, uma necessidade para o desempenho da função de garantidor da paz social, 

dos direitos previstos na Constituição e nas leis do país. ”Fux destacou que a política de 

inovação está entre as prioridades de sua gestão à frente do Judiciário e enfatizou que a 

medida busca responder à crescente litigiosidade no país. “Buscamos a adoção de 

instrumentos tecnológicos e metodológicos para prestar uma jurisdição mais eficiente, mais 

célere, mais transparente e sintonizada com as demandas atuais da nossa sociedade” Fonte: 

ASCOM CNJ 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCom recebe mais R$ 10,9 milhões de crédito suplementar para conectar escolas 

públicas 

Poder Executivo | 18/05/2022 – 21h42min 

 

O governo federal enviou, na terça-feira (18), projeto de lei que abre crédito 

suplementar de R$ 35,398 milhões para diversos ministérios, dentre eles o Ministério das 

Comunicações (MCom), que receberá deste total R$ 10,900 milhões. A pasta de Fabio Faria 

receberá a segunda maior parcela de recursos. A primeira caberá ao ministério do 

Desenvolvimento Regional, que receberá R$ 12,500 milhões. Os recursos destinados ao 

MCom serão alocados no programa Conecta Brasil, para arcar com a subvenção de serviços 

que visam projetos de expansão e melhoria da conectividade nas escolas públicas brasileiras 

de acesso à internet em banda larga, em velocidades adequadas, conforme determinação legal 

contida na nova lei do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). 
Fonte: Teletime  

Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Entidades pedem celeridade na aprovação de marco dos criptoativos 

Poder Legislativo | 19/05/2022 – 10h22min 

 

Entidades que representam o setor de criptoativos enviaram uma carta aberta aos 

deputados federais pedindo celeridade na aprovação de um projeto de lei que regula o 

mercado de ativos digitais. "Nos últimos meses, o Poder Legislativo acertadamente deu 

celeridade na tramitação e também trouxe melhorias aos projetos de lei que tratam de ativos 

digitais, especialmente em razão de casos graves e alarmantes envolvendo pirâmides 

financeiras e outras práticas ilícitas, que usam criptoativos como falsa narrativa", diz a carta, 

assinada pela Coalizão Empresarial da Criptoeconomia. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Guedes volta a defender "minirreforma" tributária e privatizações 

Poder Executivo | 19/05/2022 – 13h30min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender na quinta-feira a realização 

de uma “minirreforma” tributária ainda em 2022, direcionada às empresas. “Faz [uma reforma] 

mais moderada ”, disse em evento promovido pela Arko Advice e pelo Traders Club (TC). 

Segundo ele, a lógica seria a mesma da proposta já apresentada pelo governo: instituir a 

cobrança de lucros e dividendos, mas diminuir a alíquota do Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica (IRPJ). “Em vez de 15%, faz só 10%”, disse, referindo-se aos dividendos. “Em 

compensação, não dá para baixar [o imposto sobre empresas] para 26%, só para 28%, 30%. 

”O ministro também defendeu a inclusão do Refis na reforma e lembrou que as mudanças 

tributárias são algo que o governo está propondo “para ter acesso” à Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Receita adia entrega de escrituração contábil digital 

Poder Executivo | 19/05/2022 – 10h05min 

 

A entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) será prorrogada para o dia 30 de 

junho. O anúncio foi feito quarta-feira pelo secretário Especial da Receita Federal, Julio Cesar 

Vieira Gomes, na abertura do evento “Quintas do Saber – O Contencioso Tributário e a 

evolução tecnológica das obrigações acessórias”, realizado pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) - que divulgou a informação em seu site. De acordo com o calendário 

tributário tradicional, a ECD deveria ser entregue até o dia 31 deste mês. A prorrogação atende 

a um pleito do CFC, da Federação Nacional da Empresas de Assessoramento, Perícias, 

Informações e Pesquisas (Fenacon) e do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

(Ibracon), que solicitaram, por meio de ofício enviado no dia 29 de abril, a postergação do 

prazo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Deputados aprovam urgência para projeto que autoriza consórcio público a instituir 

fundo para custear programas 

Poder Legislativo | 18/05/2022 –22h21min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 196/20, 

O Projeto de Lei 196/20 permite que consórcios públicos sejam utilizados para instituir fundos 

para custear programas, ações e projetos de interesse público. Em análise na Câmara dos 

Deputados, o projeto altera a Lei dos Consórcios Públicos. Autor da proposta, o deputado 

Geninho Zuliani (DEM-SP) lembra que a Constituição Federal prevê que os entes federativos 

possam atuar de forma conjunta, por meio de consórcio público, na gestão associada de 

serviços públicos, podendo também transferir total ou parcialmente encargos, serviços, pessoal 

e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. A proposta poderá ser votada nas 

próximas sessões do Plenário. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Governo sobe estimativa de inflação para 2022 de 6,6% para 7,9% 
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Poder Executivo | 19/05/2022 – 14h55min 

 

O Ministério da Economia elevou de 6,6% para 7,9% a projeção para a inflação deste 

ano, impulsionado pelo alta dos preços dos alimentos, energia, serviços, entre outros. O órgão 

manteve a projeção para o crescimento da economia, de 1,5%. Os dados foram divulgados na 

5ª feira (19.mai.2o22) no Boletim MacroFiscal, elaborado pela Secretaria de Política Econômica 

do Ministério da Economia. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Setor de Telecom investiu R$ 38,5 bilhões no Brasil em 2021 

Mercado | 19/05/2022 

 

O setor de telecomunicações investiu, em 2021, R$ 35,6 bilhões, o que representou um 

crescimento nominal de 9,9% em comparação com 2020. Se considerar o valor pago com a 

aquisição das licenças do 5G no final de 2021, o setor investiu R$ 38,5 bilhões.Nos últimos 

cinco anos, o setor investiu em média R$ 36,9 bilhões em valores reais, sem contar o valor 

pago em outorgas. Em valores reajustados pela inflação, que em 2021 ultrapassou os 10%, o 

investimento do ano passado apresentou uma queda de 1,1%. Os dados são da Conexis Brasil 

Digital. "Estamos mantendo os investimentos acima de R$ 30 bilhões. Ano passado foram R$ 

35,6 bilhões. O setor tem um papel importante como dinamizador da economia. Seja na 

geração de novos negócios seja na geração de empregos. Mesmo em um cenário de crise, o 

setor aumentou o número de emprego, muito impulsionado pela banda larga móvel e telefonia 

móvel", afirmou o presidente executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari. Fonte: Convergência 

DIgital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Receita estima perda de arrecadação de R$ 66 bilhões por ano com correção da tabela 

do Simples 

Poder Legislativo| 18/05/2022 –16h46min 

 

Em audiência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara ta quarta-feira (18), a 

Receita Federal calculou em R$ 66 bilhões em 2023 a perda de arrecadação com a correção 

de 81% na tabela do Simples Nacional prevista em relatório apresentado para o Projeto de Lei 

Complementar 108/21, que trata da tributação de pequenas empresas. Vários deputados 

relataram, porém, casos de empresários que estão perdendo a condição de pequenos por falta 

de correção da tabela. O relator do projeto, o deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), que é 

presidente da comissão, propôs mudanças no texto original para elevar o limite para 

microempreendedor individual (MEI) de R$ 81 mil de faturamento anual para R$ 144,9 mil; e o 

limite geral das empresas enquadradas no Simples de R$ 4,8 milhões para cerca de R$ 8,7 

milhões. O deputado considerou a correção pela inflação desde 2006. Já aprovado no Senado, 

o projeto inicialmente corrigia apenas o MEI para R$ 130 mil, além de permitir a contratação de 

dois empregados em vez de apenas um. Fonte: Agência Câmara  
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Homeschooling: como cada deputado votou na regulamentação do ensino domiciliar 

Poder Legislativo | 19/05/2022 – 08h19min 

 

A Câmara aprovou, nessa quarta-feira (18), o texto-base do projeto de lei que 

regulamenta a prática da educação domiciliar no Brasil, prevendo a obrigação do poder público 

de zelar pelo adequado desenvolvimento da aprendizagem do estudante. Foram 264 votos 
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favoráveis e 144 contrários. Houve duas abstenções. Os destaques apresentados ao Projeto 

de Lei 3179/12 serão analisados pelo Plenário na quinta-feira (19). Para usufruir da educação 

domiciliar o estudante deve estar regularmente matriculado em instituição de ensino, que 

deverá acompanhar a evolução do aprendizado. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada 

pelo Senado e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem o chamado homeschooling 

como uma de suas principais bandeiras políticas na área da educação. O projeto, no entanto, é 

criticado até por integrantes do Ministério da Educação. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

ELEIÇÕES 2022 

 

Eleições 2022 devem ter o maior número de observadores internacionais; entenda a 

função 

Poder Executivo | 19/05/2022 – 10h36min 

 

O Brasil deve receber 100 observadores internacionais para acompanhar as eleições 

de outubro deste ano, o maior número de autoridades estrangeiras para executar esse tipo de 

atividade desde as eleições de 2010, - ano em que se passou a fazer a contagem -, quando 56 

lideranças de 25 Países observaram a disputa. Levantamento obtido pelo Estadão junto ao 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que as eleições 2022 podem ter até três vezes mais 

representantes do que a campanha de 2018. O aumento no número de observadores ocorre no 

mesmo momento em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados levantam suspeitas, sem 

provas, sobre a lisura das eleições de outubro. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Meta amplia regras de anúncios que possam impactar eleições 

Poder Executivo | 19/05/2022 –07h 

 

A Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, divulgou na 5ª feira (19) a 

ampliação da ferramenta de anúncios de suas redes sociais para o Brasil. As propagandas de 

temas sociais que possam impactar as eleições passarão pelas mesmas regras de 

transparência de assuntos políticos. As exigências começam a valer a partir do fim de junho. As 

regras valem para anúncios que são a favor ou contra os temas sociais com a intenção de 

promover debate. Propagandas com fins comerciais não terão impacto. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Oposição se reúne com Fachin para discutir ameaças às eleições 

Poder Legislativo| 18/05/2022 –22h28min 

 

Deputados de partidos da oposição se reuniram na 4ª feira (18) com o presidente do 

TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin, para prestar solidariedade à Corte frente às 

recentes críticas do presidente Jair Bolsonaro (PL) à Corte e ao sistema eleitoral brasileiro. A 

reunião foi solicitada pelo líder da minoria, deputado Alencar Santana (PT-SP), e pelo líder da 

oposição, Wolney Queiroz (PDT-PE). O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PSD-

AM), também participou do encontro. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Informalmente, MDB, PSDB e Cidadania definem Tebet como a pré-candidata da terceira 

via 

Poder Executivo | 18/05/2022 –21h16min 
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Lideranças partidárias de MDB, PSDB e Cidadania sacramentaram na reunião de 

quarta-feira (18) o nome da senadora Simone Tebet (MDB-MS) como a pré-candidata do grupo 

à Presidência da República. A decisão foi tomada após a apresentação de uma pesquisa 

encomendada pelos partidos que apontou "maior potencialidade" da pré-candidatura da 

senadora. Mas o nome dela só será oficialmente anunciado após aprovação das comissões 

executivas dos partidos, em reuniões separadas marcadas para terça-feira (24), e após a 

resolução das divergências internas do PSDB. Entre os dirigentes partidários, houve consenso 

de que Simone Tebet é mais competitiva porque, segundo apontou a pesquisa, tem menor 

rejeição; baixa taxa de conhecimento — o que significa maior potencial para conquistar 

eleitores; e forte identificação com o eleitorado feminino. Além disso, avaliam como um "trunfo" 

o fato de Tebet ser a única pré-candidata mulher entre os grandes partidos — a outra é Vera 

Lúcia, mas do pequeno PSTU. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Doria cobra pesquisa e diz que tem potencial maior que o de Simone Tebet 

Poder Executivo | 18/05/2022 – 20h50min 

 

Pré-candidato à Presidência, João Doria (PSDB) passou a quarta-feira (18) tentando 

obter junto ao partido a pesquisa encomendada para decidir quem será o nome da terceira via. 
Ele sugeriu inclusive que uma cópia fosse enviada à senadora Simone Tebet (MDB-MS), sua 

rival na disputa entre os partidos, mas sem sucesso. Doria e seus aliados têm questionado a 

avaliação que foi feita de que ele é menos competitivo que Tebet na eleição presidencial. 

Como mostrou o Painel, o tucano argumenta que tem rejeição menor que a da emedebista 

entre os eleitores que conhecem os dois candidatos. Além disso, ele se baseia numa pesquisa 

divulgada pelo instituto Quaest na quarta-feira (18), que mostra que 51% dos eleitores 

poderiam votar nele, contra 44% em Tebet. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Ministra do TSE diz que combate à desinformação ‘passa longe de censura’ 

Poder Judiciário | 18/05/2022 – 18h44min 

 

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral Maria Claudia Bucchianneri considera que há 

dois desafios a serem enfrentados nas eleições 2022, sendo o principal deles o de assegurar 

um ‘ambiente informacional minimamente íntegro e o menos tóxico possível’ para os cidadãos. 

A ministra diz que a corte eleitoral está pronta para enfrentar tal desafio, tendo assumido um 

protagonismo ao fechar acordos com plataformas como o Telegram, e ponderou que inciativas 

de combate à desinformação ‘passam longe da censura’. “Ao contrário do que muitos 

entendem o combate a desinformação não é um jogo de soma zero. Não é ‘deixa correr’ ou 

‘derruba a publicação’, ou ‘proíbe o usuário’. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Moraes dá mais 10 dias para PF analisar mensagens sobre suposto vazamento de dados 

por Bolsonaro 

Poder Judiciário| 18/05/2022 –18h22min 

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu mais 10 

dias de prazo para que a Polícia Federal elabore um relatório sobre as mensagens, obtidas 

após quebra de sigilo, incluídas no inquérito sobre suposto vazamento de dados sigilosos pelo 

presidente Jair Bolsonaro. No começo do mês, Moraes tinha determinado que a PF realizasse 
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o procedimento em 15 dias. A decisão de Moraes em relação à diligência da PF ocorreu após a 

Procuradoria-Geral da República (PGR) pedir o arquivamento da investigação e a Polícia 

Federal afirmar que viu indícios de que o presidente Bolsonaro cometeu crime ao divulgar os 

dados sigilosos. Segundo Moraes, o material da quebra de sigilo é fundamental para a análise 

da PGR. “A Polícia Federal, ao concluir a investigação encaminhou as mídias que contém o 

material obtido da quebra de sigilo telemático, não elaborando, entretanto, relatório específico 

da referida diligência, essencial para a completa análise dos elementos de prova pela 

Procuradoria-Geral da República”, escreveu na decisão do começo do mês. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Ministro Alexandre de Moraes indefere liminar em ações que questionam cobrança do 

Difal/ICMS 

Poder Judiciário | 18/05/2022 – 18h12min 

 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) indeferiu pedido 

de medida cautelar em três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 7066, 7070 e 7078) 

que questionam a Lei Complementar (LC) 190/2022, editada para regular a cobrança do 

Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), 

previsto na Lei Kandir (Lei Complementar 87/1996). Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 
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Rosa Weber encaminha à PGR pedido de investigação de Bolsonaro por ataques a urnas 

eletrônicas 

Poder Judiciário| 18/05/2022 –17h59min 

 

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou na quarta-feira (18), 

à Procuradoria-Geral da República, um pedido de investigação contra o presidente Jair 

Bolsonaro, por suas declarações que lançam suspeitas, sem provas, sobre o sistema de 

votação eletrônico do país. O pedido foi apresentado pelo deputado Professor Israel Batista 

(PSB-DF) e se refere a afirmações do presidente em duas ocasiões: em 27 de abril, quando o 

presidente participou do "Ato Cívico pela Liberdade de Expressão", no Palácio do Planalto; e na 

terça-feira (17), em encontro com empresários do setor de supermercados em São Paulo. Fonte: 

G1 Notícias 
Leia mais 
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Fux defende vigília permanente do STF contra a desinformação 

Poder Judiciário | 18/05/2022 – 16h20min 

 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, apresentou, na 

manhã de quarta-feira (18), as parcerias do Programa de Combate à Desinformação (PCD) no 

âmbito da Corte, que envolverá 35 instituições, entre entidades de classe, universidades 

públicas e empresas de tecnologia. Segundo Fux, o programa não pretende blindar o Tribunal 

de críticas, mas impedir a proliferação de informações falsas. “As críticas fazem parte da vida 

do homem público, pois temos que prestar contas à sociedade”, afirmou. “O programa se 

propõe a ser um canal para ouvir e ajudar a esclarecer dúvidas. Quer impedir, ainda, a 

proliferação de falas inventadas de ministros, que nem sequer se pronunciaram, e evitar que 

pessoas se confundam quanto à competência do Supremo Tribunal Federal”. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 
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Tribunal do Trabalho da 14ª Região avança como piloto do Justiça 4.0 

Poder Judiciário | 18/05/2022 

 

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux, e a presidente 
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do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14), desembargadora Maria Cesarineide 

de Souza Lima, conversaram na terça-feira (17/5) sobre as ações do Programa Justiça 4.0. 

Acordo firmado em março entre os dois órgãos definiu o TRT14 como piloto do programa. A 

desembargadora tratou dos detalhes sobre os próximos passos da cooperação, bem como do 

apoio do CNJ em relação às políticas públicas inerentes ao Programa. “São ações de inovação 

e efetividade como parte deste revolucionário programa, as quais, sem dúvida, conduzirão ao 

incremento da produtividade, celeridade, governança e transparência nos processos. ”. Foram 

apresentadas iniciativas do tribunal voltadas à digitalização e maior acesso à Justiça, tais como 

a assistente virtual Raíra e o Programa Justiça do Trabalho Presente. “No portal eletrônico da 

Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre, Raíra abre as portas para o jurisdicionado, a facilitar 

o acesso e a revelar os caminhos. Enquanto o Justiça do Trabalho Presente, por intermédio de 

parcerias firmadas com órgãos estaduais e municipais, abre portas nos municípios 

amazônicos, onde não existem postos ou varas de atendimento”, explicou a juíza auxiliar da 

Presidência do TRT14, Fernanda Antunes Marques Junqueira Fonte: ASCOM CNJ 
Leia mais 
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ORÇAMENTO 

 

Por Plano Safra e reajuste de servidores, Orçamento deve ter bloqueio de R$ 10 bi 

Poder Executivo | 19/05/2022 – 05h01min 

 

O governo deverá bloquear cerca de R$ 10 bilhões em despesas programadas no 

Orçamento de 2022 para acomodar novos gastos que não estavam previstos: reforço no Plano 

Safra e o reajuste salarial do funcionalismo. As discussões sobre o primeiro tema estão bem 

encaminhadas, dizem fontes. Já a questão do funcionalismo seguia em aberto até o início da 

noite de quarta-feira. A Junta de Execução Orçamentária (JEO) discutirá quinta-feira a 

possibilidade de realocação dos recursos no Orçamento para tentar atender o setor agrícola. 

Mesmo com a aprovação e sanção do PLN 1/2022, que destinou R$ 868,5 milhões a mais para 

equalização de juros no crédito rural, ainda faltará dinheiro para terminar a safra atual, que se 

encerra em junho, e começar a temporada 2022/23 em julho. Isso porque houve novo aumento 

da Selic. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Mais de 80 mil empresas já pediram adesão ao Refis do Simples  

Poder Executivo | 18/05/2022 

 

Em duas semanas, a Receita Federal recebeu 81.061 pedidos de adesão ao Programa 

de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp). Desse 

total, 56.224 são micro e pequenas empresas optantes do Simples, enquanto 24.837 são 

microempreendedores individuais. O prazo de adesão, vale lembrar, vai até 31 de maio 

próximo. A Receita Federal estima que cerca de 400 mil empresas vão entrar nesse novo 

programa, para parcelar aproximadamente R$ 8 bilhões junto ao órgão. Outras 256 mil 

empresas com pendências já inscritas em dívida ativa devem pedir a adesão junto à 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O pagamento poderá ser realizado em até 180 

vezes, com redução de até 90% (noventa por cento) das multas e juros, dependendo do 

volume da perda de receita da empresa durante os meses de março a dezembro de 2020 

(calculado em relação a 2019). Parcelamentos rescindidos ou em andamento também poderão 

ser incluídos. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

https://www.cnj.jus.br/tribunal-do-trabalho-da-14a-regiao-avanca-como-piloto-do-justica-4-0/
https://www.cnj.jus.br/tribunal-do-trabalho-da-14a-regiao-avanca-como-piloto-do-justica-4-0/
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/19/por-plano-safra-e-reajuste-de-servidores-orcamento-deve-ter-bloqueio-de-r-10-bi.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/05/19/por-plano-safra-e-reajuste-de-servidores-orcamento-deve-ter-bloqueio-de-r-10-bi.ghtml
https://www.convergenciadigital.com.br/Gestao/Mais-de-80-mil-empresas-ja-pediram-adesao-ao-Refis-do-Simples-60337.html
file:///C:/Users/gabriel.ferreira/Desktop/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%20076%20-%20Gabriel.docx%23Indíce


 
 
 

 

Presidente da Câmara pautará terça-feira projeto que reduz ICMS dos combustíveis e 

energia 

Poder Legislativo | 19/05/2022 – 11h19min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que pautará na 

terça-feira (24) o projeto de lei que reduz a alíquota do ICMS dos combustíveis, energia elétrica 

e transporte coletivo para no máximo 17%. Hoje os Estados são livres para definir o valor. 

“Esse plenário terá a oportunidade de realmente dar um passo decisivo para contribuir com o 

abuso dos impostos no que se refere a telecomunicações, energias, combustíveis e 

transportes”, afirmou. Em plenário, Lira afirmou que fará reuniões com os partidos de oposição, 

às 8h, e governistas, às 12h, de terça-feira para tratar do tema. Na noite de quarta-feira (18), a 

Câmara aprovou requerimento de urgência ao projeto em votação simbólica. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Isenção de IR para estrangeiro sobre fundos e títulos privados entra na pauta da Câmara 

Poder Legislativo | 19/05/2022 – 05h03min 

 

O deputado João Maia (PL-RN) decidiu incorporar ao projeto de lei do marco legal de 

garantias a proposta do Ministério da Economia de isentar os investimentos estrangeiros de 

pagarem imposto de renda sobre os lucros com títulos de renda fixa corporativos (como 

debêntures e certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio) e fundos de 

investimentos. A medida é uma tentativa de atrair recursos externos e diminuir as pressões 

sobre o real, além de reduzir o custo de captação de recursos pelas empresas. O benefício só 

valeria a partir do próximo ano. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Após Toffoli rejeitar notícia-crime contra Alexandre de Moraes, Bolsonaro aciona a PGR 

Poder Judiciário| 18/05/2022 –15h57min 

 

O mesmo advogado do Paraná que em nome do presidente Jair Bolsonaro apresentou 

ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime contra o ministro Alexandre de Moraes 

fez nea quarta-feira (18) uma nova tentativa. Após o ministro Dias Toffoli ter rejeitado pela 

manhã a notícia-crime (vídeo abaixo), o advogado Eduardo Magalhães ingressou na 

Procuradoria-Geral da República com uma representação, cujo teor é o mesmo da notícia-

crime apresentada ao STF — a informação, inicialmente publicada na coluna da jornalista Bela 

Megale, em "O Globo", foi posteriormente confirmada pela assessoria da PGR. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Governo levará comitiva de empresários a leste europeu e países árabes 

Poder Executivo | 18/05/2022 –17h45min 

 

Uma missão coordenada pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República (SAE/PR) visitará 11 países árabes e do Leste Europeu ao longo das 

próximas semanas. A comitiva, formada por 60 integrantes, inclui representantes comerciais 

dos setores de engenharia, indústria química, materiais de defesa, matérias-primas para 

fertilizantes e tecnologia. Também fazem parte do grupo técnicos de três ministérios 

(Economia, Defesa e Relações Exteriores), além de representantes da SAE/PR, Apex-Brasil, 

Câmara dos Deputados e Embratur. Segundo o governo, a missão começa hoje e visitará, até 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/05/19/presidente-da-camara-pautara-terca-feira-projeto-que-reduz-icms-dos-combustiveis-e-energia.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/05/19/presidente-da-camara-pautara-terca-feira-projeto-que-reduz-icms-dos-combustiveis-e-energia.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/19/isencao-para-estrangeiro-entra-na-pauta.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/05/19/isencao-para-estrangeiro-entra-na-pauta.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2022/05/18/apos-toffoli-rejeitar-noticia-crime-contra-alexandre-de-moraes-bolsonaro-aciona-a-pgr.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2022/05/18/apos-toffoli-rejeitar-noticia-crime-contra-alexandre-de-moraes-bolsonaro-aciona-a-pgr.ghtml


 
 
 
7 de junho, os seguintes países: Arábia Saudita, Bahrein, Egito, Emirados Árabes Unidos, 

Hungria, Iraque, Kuwait, Marrocos, Omã, Qatar e República Tcheca. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Brasil aguarda visita de emissário de Biden para decidir sobre ida de Bolsonaro à Cúpula 

das Américas 

Poder Executivo | 18/05/2022 – 16h15min 

 

Sem ainda ter batido o martelo sobre a participação ou não do presidente Jair 

Bolsonaro na próxima Cúpula das Américas, no início de junho, em Los Angeles, o governo 

brasileiro aguarda a vinda ao Brasil do assessor especial do governo Joe Biden para o 

encontro, Chris Dodd, para tomar uma decisão. Segundo informaram ao GLOBO fontes do 

governo, a intenção da visita de Dodd, uma iniciativa da Casa Branca, é buscar persuadir o 

presidente brasileiro sobre a importância de participar da primeira Cúpula das Américas desde 

2018 (em Lima). O problema é que Dodd testou positivo para a Covid, segundo confirmou o 

governo mexicano, e o Brasil rejeitou a possibilidade de um encontro virtual. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Avança acordo para limitar cobrança de roaming internacional no Mercosul 

Mercado | 18/05/2022  

 

A Comissão da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) 

aprovou, na quinta-feira (17), o acordo internacional para limitar a cobrança por serviços de 

roaming entre países do bloco (MSC 508/2019). O texto seguirá para avaliação dos plenários 

da Câmara dos Deputados e do Senado, na forma de um projeto de decreto legislativo (PDL). 

O Acordo para a Eliminação da Cobrança de Encargos de Roaming Internacional aos Usuários 

Finais do Mercosul, firmado em 2019, prevê que as operadoras cobrem dos usuários que 

utilizarem esse serviço no território de outro país do Mercosul os mesmos preços cobrados em 

seu próprio país, conforme a modalidade e plano contratado pelo cliente. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 
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Golpes online cresceram 164% em 2021 e chegaram a mais de R$ 34 bilhões 

Mercado | 19/05/2022 

 

Um levantamento da TradingPlatforms aponta que o cibercrime cresceu 164% em 

2021, atingindo a cifra de US$ 6,9 bilhões – ou mais de R$ 34 bilhões. O golpe mais 

comumente utilizado é phishing, que movimentou US$ 2,4 bilhões (R$ 12 bilhões). Em seguida 

aparecem golpes que envolvem criptomoedas – esses representaram a perda de US$ 1,6 

bilhão (R$ 8 bilhões) e cresceram cerca de sete vezes em relação aos números de 2020. Já as 

fraudes que envolvem confiança, às vezes chamados ‘golpes de romance’ causaram prejuízos 

de US$ 956 milhões (R$ 4,7 bilhões). Outros golpes ‘populares’ são de ‘suporte’ e ransomware. 

Enquanto o primeiro resultou em uma perda de mais de US$ 347 milhões (R$ 1,7 bilhão), os 

números do segundo ficaram em US$ 49,2 milhões (R$ 240 milhões). Os idosos são as 

maiores vítimas de crimes na internet. Essa faixa etária foi a que mais prejudicada, com um 

total de US$ 1,68 bilhão (mais de R$ 8 bilhões) ou 24% do total. Fonte: Convergência Digital  
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Acesso à informação deve incluir dados da segurança pública, defendem debatedores 

Poder Legislativo| 18/05/2022 –18h22min 
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A cultura da transparência criada pela Lei de Acesso à Informação (LAI), que 

completou dez anos de vigência nesta semana, precisa ser ampliada para incluir os dados da 

segurança pública, segundo participantes de reunião realizada na quarta-feira (18) pela 

Comissão de Legislação Participativa da Câmara. A LAI foi criada para garantir ao cidadão o 

acesso às informações detidas pelo poder público, sem necessidade de requerimentos. O líder 

do PT, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), autor do projeto que deu origem à LAI, defendeu a 

aprovação de uma legislação exclusiva para a segurança pública com o objetivo de criar o que 

chamou de polícia cidadã. Ele lembrou que proposta nesse sentido já avançou na Câmara (PL 

4894/16) e está pronta para ser votada pelo Plenário, entretanto sofre resistência do próprio 

setor. Fonte: Agência Câmara 
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Racismo no reconhecimento facial preocupa comissão da regulação de IA no Senado 

Poder Legislativo | 18/05/2022 – 17h09min 

 

Na quarta-feira (18), a relatora da comissão de juristas que vai elaborar proposta de 

regulamentação da inteligência artificial no Brasil, a advogada Laura Schertel, apresentou um 

balanço dos debates que reuniram cerca de 160 especialistas em quatro reuniões de 

audiências públicas que aconteceram nos meses de abril e maio. O banimento do uso do 

reconhecimento facial na área de segurança pública foi um dos pontos mais tratados pelos 

especialistas durante as audiências públicas promovidas pela comissão. Schertel destacou a 

reprodução do racismo nessas aplicações de reconhecimento facial. Segundo ela, 

especialistas abordaram o risco de uma "discriminação algoritima" no uso dessas ferramentas 

na identificação de suspeitos por crimes. A jurista relatou que alguns dos participantes falaram 

ainda em "correção dos vieses" dos algoritmos. Fonte: Tele Time 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Transformação digital faz governo federal economizar R$ 47 bilhões 

Poder Executivo | 19/05/2022 – 15h45min 

 

O governo federal economizou R$ 47 bilhões do orçamento a partir de tecnologias 

utilizadas pela Dataprev para o aperfeiçoamento da análise de riscos e detecção de fraudes no 

pagamento de benefícios. A maior parte da economia, R$ 23,4 bilhões, vem da detecção de 

cadastros irregulares ou que não respeitavam as normas para recebimento do Auxílio 

Emergencial. O restante provém de benefícios previdenciários, seguro desemprego e seguro 

defeso. Segundo dados da Dataprev, 50% de todo o gasto do governo federal – o que equivale 

a R$ 900 bilhões – passa direta ou indiretamente nos sistemas da empresa. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 
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Autorizado o sistema de satélite Telesat Lightspeed no Brasil 

Poder Executivo | 19/05/2022 

 

A Anatel publicou, na quinta-feira (19), a concessão do direito de exploração, no Brasil, 

do sistema de satélites não geoestacionários Telesat Lightspeed, composto por 293 satélites, 

até 31 de março de 2036. O valor cobrado foi de R$ 102.677,00. O uso das radiofrequências 

pleiteadas pela operadora se dará sem direito à proteção contra interferência prejudicial e 
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desde que sua operação não cause interferências prejudiciais aos sistemas não 

geoestacionários O3B e Starlink, excetuando para o último caso, na faixa de 19,7 a 20,2 GHz. 

Além disso, deve atender as condições estabelecidas de operar em conformidade com as 

condições e limites dispostos na regulamentação e nos acordos de coordenação firmados e as 

estações terrenas associadas ao sistema de satélites deverão possuir filtros de recepção 

apropriados, a fim de se protegerem contra interferências prejudiciais provenientes de 

emissões em faixas adjacentes, que estejam operando conforme regulamentação. Fonte: Tele 

Síntese 
Leia mais 
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Ataques cibernéticos crescem 54% no primeiro trimestre, mostra levantamento 

Mercado | 18/05/2022 – 17h16min 

 

O número de ataques cibernéticos iniciados via “phishing” que exigiram investigação e 

resposta por parte das empresas aumentou 54% no primeiro trimestre, na comparação com os 

três últimos meses de 2021, segundo mapeamento entre os clientes da consultoria Kroll, 

especializada em riscos e investigações corporativos. Os dados estão em um relatório global 

divulgado na quarta-feira, 18, pela consultoria americana, que não cita números absolutos de 

ataques nem desmembra as informações por países. O relatório revela também uma “mudança 

de padrão”, disse Walmir Freitas, diretor de Segurança Cibernética da Kroll no Brasil. No 

primeiro trimestre, houve menos ataques do tipo “ransomware” e mais acessos indevidos aos 

e-mails corporativos. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Sistemas do Ministério da Saúde seguem fora do ar após suspeita de ataque 

Poder Executivo | 18/05/2022 – 17h07min 

 

Parte dos sistemas do Ministério da Saúde segue fora do ar no começo da tarde de 

quarta-feira (18) por causa de tentativa de ataque hacker registrada na segunda (16). Pelo 

segundo dia seguido, estão indisponíveis ao menos os sites do ConecteSUS, que dá acesso 

ao comprovante de vacinação contra a covid-19, e do e-SUS Notifica, usado para registros de 

casos confirmados ou suspeitos do novo coronavírus. O secretário-executivo do Ministério da 

Saúde, Daniel Meirelles Pereira, disse à reportagem que houve um "acesso indevido" a um dos 

computadores que integram o sistema da pasta. O ataque hacker foi bloqueado e nenhum 

dado foi perdido, segundo Pereira. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Santos lança programa de apoio a startups focadas em soluções para o Porto 

Poder Executivo | 18/05/2022 – 14h54min 

 

Está dada a largada para encontrar startups focadas em soluções para o Porto de 

Santos. Lançado na terça-feira (17), o Marine StartupLab, programa de pré-aceleração de 

empresas inovadoras da Fundação Parque Tecnológico de Santos, em parceria com o Sebrae 

for Startups e a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), já está com inscrições abertas. 

São 30 vagas e o prazo se encerra em 17 de junho. Os empreendedores interessados devem 

preencher um formulário aqui. "Eles devem ainda enviar um vídeo, que é um pitch, uma 

apresentação de três minutos, explicando qual é a solução que oferecem, qual a 'dor que ela 

cura'. O programa é voltado para startups do Estado de São Paulo que busquem soluções para 

as atividades portuárias; pode ser nas áreas de gestão, logística, transporte", informa o diretor-

presidente da Fundação Parque Tecnológico de Santos, Rogério Vilani. Cada startup contará 

com um ‘head’ de aceleração - profissional dedicado para avaliação, acompanhamento e 

direcionamento - e poderá participar de mentorias individuais, coletivas e 'meetups' (reuniões 
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para contatos), com acesso a conteúdo especializados e apoio para captar investimentos. 

Também será realizado um ‘bootcamp’ (treinamento intensivo) com a imersão nos desafios do 

Porto e da Cidade. Fonte: Prefeitura de Santos 
Leia mais 
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ANATEL contribuiu para estabilidade das redes na pandemia, diz TCU 

Poder Executivo | 18/05/2022 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu arquivar processo de acompanhamento 

do trabalho feito pelo Comitê Rede Conectada, formado em 2020 por Anatel e MCTIC (mais 

tarde, MCOM) para orientar o setor de telecomunicações no enfrentamento da pandemia de 

Covid-19. O plenário do TCU julgou a questão no começo do mês, e seguiu a orientação da 

área técnica, que de o Comitê serviu ao seu propósito, apesar de uma ineficiência pontual em 

levar internet a unidades de saúde no auge da pandemia. Sobre o trabalho da Anatel, “ficou 

demonstrada que a atuação da Agência, em conjunto com o Ministério, contribuiu para a 

estabilidade das redes de telecomunicações e a continuidade da prestação dos serviços 

durante a pandemia da Covid-19”, quando houve grande aumento do tráfego de dados, 

concluíram os técnicos. Fonte: TeleSíntese 
Leia mais 
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Caminhoneiros vão à ANPD contra abuso de seguradoras 

Mercado | 18/05/2022 

 

A batalha dos caminhoneiros contra o uso abusivo de dados pessoais por parte das 

seguradoras acaba de ganhar mais uma trincheira. Os motoristas protocolaram uma denúncia 

na Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) cobrando medidas imediatas contra o 

processo de certificação que define quem pode transportar carga no Brasil. Esse método de 

cadastramento se baseia em informações cadastrais creditícias (SPC, Serasa etc) obtidas sem 

a autorização dos motoristas. Os profissionais com problemas de inadimplência e restrições de 

crédito são identificados nessa varredura e descartados na hora da contratação. O setor de 

seguros alega que os caminhoneiros inadimplentes seriam, em tese, mais suscetíveis a 

episódios de roubo de carga. Fonte: Monitor Mercantil 
Leia mais 
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