
 
 
 

 

 

DESTAQUES 

Candidato que divulgar fake news nas redes deve ter registro cassado, diz Moraes 

“A Justiça Eleitoral está preparada para combater as milícias digitais”, afirma Alexandre de 

Moraes em evento 

Governo avalia mudanças na MP do teletrabalho 

Governo suspende transferência do Ceitec para Softex à espera do TCU 

Comitês de Governança Digital têm dificuldade na gestão de riscos em nível estratégico 

Governança da Internet tem desafios novos pelas frentes no Brasil  

BC vai regular corretoras de criptoativos, diz Campos Neto 

Fernando Bezerra promete relatório do teto do ICMS até semana que vem 

Sem reforma tributária, Senado quer focar em mudança do Imposto de Renda e Refis  

REFORMA TRIBUTÁRIA 

Comissão especial da reforma tributária vai realizar audiências públicas com autoridades e 

especialistas 

Pacheco diz que falta consenso por reforma tributária 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Roberto Fendt deve deixar Secretária Especial de Comércio Exterior do Ministério da 

Economia 

CONSUMIDOR 

Comissão aprova atendimento a distância por órgãos públicos de defesa do consumidor 

 

Edição 083/2022 

Nota Informativa 



 
 
 
ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

Congresso deve seguir STF sobre ICMS, diz Bezerra 

Taxa de investimento do Brasil deve ser menor que a de 82% dos países em 2022, aponta 

FGV 

Presidente do BC cita previsões de que PIB pode crescer de 1% a 2% 

Presidente do BC vê possibilidade de desemprego abaixo dos dois dígitos no fim de 2022 

EDUCAÇÃO 

Educação básica pode perder quase 20 bilhões com projeto de Lei que limita ICMS da 

gasolina, diz Todos pela Educação 

ELEIÇÕES 2022 

Reforma do Código Eleitoral avança no Senado sem audiência pública 

União Brasil lança pré-candidatura de Luciano Bivar à Presidência 

TSE autoriza transações via PIX para arrecadação de campanha nas Eleições 2022 

Fachin diz a embaixadores e diplomatas que ‘arremessos populistas’ podem gerar semanas 

de ‘instabilidade política’ pós-eleições 

Prazo para registro termina com três federações partidárias formadas 

JUDICIÁRIO 

Supremo reconduz Alexandre de Moraes para mandato no TSE 

MEIO AMBIENTE 

MCTI apresenta experiências no uso de tecnologia e inovação para cidades sustentáveis 

ORÇAMENTO 

Bloqueios em orçamentos dos ministérios serão revistos, e detalhamento sai semana que 

vem, diz fonte 

Educação, Ciência, Saúde e Defesa são as áreas mais afetadas pelo bloqueio no orçamento, 

aponta IFI 

Senador Marcos do Val, do Podemos, será relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

Pressão contra cortes e impasse sobre reajuste travam divisão de 'tesourada' do Orçamento 

POLÍTICA 

Em reunião, PSDB decide apoiar Tebet se MDB der cabeça de chapa em 3 estados 



 
 
 

Barroso cancela depoimento de Paulo Guedes em inquérito contra Renan Calheiros sobre 

fraudes no Postalis 

Pacheco defende votação de Código Eleitoral, reestruturação do Judiciário e reforma 

tributária 

Ministro Oliveira e presidente Guilherme Serrano participam de comissão de trabalho na 

Câmara dos Deputados 

Eduardo Velloso toma posse e elege saúde como prioridade em seu mandato 

Ministro Dias Toffoli arquiva queixa-crime de Tabata Amaral contra Eduardo Bolsonaro 

SAÚDE 

Nova norma sobre CBPF de dispositivos médicos entra em vigor 

Webinar da Anvisa aborda regularização de software como dispositivo médico 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

EMBRAPII/MCTI, MEC e BNDES investem no desenvolvimento de tecnologias no Norte do 

Brasil 

TCU e BNDES lançam Rede Blockchain Brasil e definem próximos passos 

TRABALHISTA 

STF retoma julgamento sobre direitos trabalhistas 

 

 

DESTAQUES 

 

Candidato que divulgar fake news nas redes deve ter registro cassado, diz Moraes 

Poder Judiciário | 31/05/2022 – 19h56min 

 

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes afirmou na terça-

feira (31) que o candidato que divulgar fake news nas redes sociais capazes de influenciar o 

eleitor deve ter o registro cassado para as eleições deste ano. "Notícias fraudulentas 

divulgadas por redes sociais que influenciem o eleitor acarretarão a cassação do registro 

daquele que a veiculou", disse. "A Justiça Eleitoral está preparada para combater as milícias 

digitais.". Em agosto, Moraes assumirá a presidência do TSE com mandato até junho de 2024. 

Em outubro, quando forem realizados os dois turnos das eleições 2022, Moraes será o 

presidente da Corte Eleitoral. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

 “A Justiça Eleitoral está preparada para combater as milícias digitais”, afirma Alexandre 

de Moraes em evento 

Poder Judiciário | 31/05/2022 – 19h40min 

 

Em 2022, “a Justiça Eleitoral está preparada para combater as milícias digitais”, 

afirmou o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, 



 
 
 
na terça-feira (31), a representantes de 68 países, do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (Pnud) e da Transparência Eleitoral Brasil. Eles participaram da “Sessão 

Informativa para Embaixadas: o sistema eleitoral brasileiro e as Eleições 2022”, que aconteceu 

na terça-feira (31) no Auditório I do Tribunal. A fala ocorreu durante o encerramento das 

atividades do evento, no qual os diplomatas participantes assistiram a apresentações sobre as 

eleições do Brasil e o sistema eletrônico de votação. O objetivo do evento foi proporcionar uma 

oportunidade para o esclarecimento de dúvidas e questionamentos que surgem com frequência 

nos contatos do público estrangeiro com o TSE. Fonte: ASCOM TSE  

Leia mais 

Retorno ao índice 
  

Governo avalia mudanças na MP do teletrabalho  

Poder Executivo | 31/05/2022 – 16h59min 

 

O ministro José Carlos Oliveira (Trabalho e Previdência) disse que está aberto a 

mudanças ao texto que regulamenta o teletrabalho, em tramitação no Congresso pela medida 

provisória 1108/2022. A declaração foi durante almoço promovido com a Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo na segunda-feira (30). Durante o encontro, congressistas disseram temer 

aumento da insegurança jurídica com a redação do texto atual, principalmente em pontos 

relacionados ao trabalho intermitente. “Isso faz parte do processo legislativo. Você edita a 

medida provisória e ela vai para o Congresso para ser discutida”, afirmou. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 
  

Governo suspende transferência do Ceitec para Softex à espera do TCU 
Poder Executivo | 01/06/2022 

 

Ainda sem uma definição do Tribunal de Contas da União, o Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação decidiu suspender os procedimentos relativos à escolha da 

Organização Social que vai herdar patrimônio e propriedade intelectual do Ceitec caso mantida 

a extinção da estatal do chip. “A suspensão ora determinada decorre do fato de que a eventual 

celebração do Contrato de Gestão está vinculada ao julgamento da Tomada de Contas n° 

038.054/2021-3 - TCU, ainda em curso no Tribunal de Contas da União”, diz o aviso publicado 

pelo MCTI no Diário Oficial da União de quarta, 1º/6.  Única candidata a esse papel, a 

Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro, Softex foi a escolhida como 

herdeira do espólio do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada.  Como lembra o 

Ministério, feita a seleção da Softex como a mencionada OS, o processo está na etapa 

apresentação de documentos comprobatórios pela entidade escolhida. Fonte: Conv ergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Comitês de Governança Digital têm dificuldade na gestão de riscos em nível estratégico 

Poder Legislativo | 31/05/2022 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) fez levantamento de auditoria para coletar 

informações e avaliar o funcionamento dos Comitês de Governança Digital (CGD) das 

organizações do Poder Executivo Federal. O foco principal foi em relação à capacidade desses 

órgãos na governança e na gestão dos projetos relevantes de Tecnologia da Informação (TI) 

para a Administração e para os cidadãos. O trabalho avaliou o funcionamento do Comitê de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) em 28 entidades públicas e concluiu que 

existe dificuldade na implantação de gestão de riscos de TI em nível estratégico nas 

organizações fiscalizadas. A auditoria constatou ainda que é preciso atuação consistente para 

evitar confusão entre o exercício das funções de governança e de gestão. Fonte: ASCOM TCU 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

Governança da Internet tem desafios novos pelas frentes no Brasil 
Mercado | 01/06/2022 

 

O modelo brasileiro de governança da internet e a importância dos pequenos 

prestadores de serviços de telecomunicações para a ampliação de acessos à internet foram 

destaques na abertura da 12ª edição do Fórum da Internet no Brasil (FIB) e Pré-IGF Brasileiro, 

que ocorre entre os dias 31 de maio e 03 de junho em Natal (RN), promovido anualmente, 

desde 2011, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). “O modelo de governança da 

internet do Brasil é um dos mais respeitados do mundo pela nossa capacidade de sentar numa 

mesa e chegar a um senso comum. A internet é um ambiente livre, mas não é porque você 

está em um mundo virtual que não tem regras. As legislações também se aplicam ao mundo 

virtual”, disse José Gontijo, do MCTI e coordenador do CGI.br. Gontijo ressaltou que é preciso 

pensar em um modelo de internet no Brasil, mas sem esquecer que existe o decálogo no qual 

é pregada a internet livre, soberana, “onde cada brasileiro tem de ser incluído para ter a 

cidadania digital existente e isso só pode acontecer quando todos os setores estão juntos”, 

apontou. Fonte: Abranet 
Leia mais 

Retorno ao índice 
  

BC vai regular corretoras de criptoativos, diz Campos Neto 

Mercado | 31/05/2022 – 16h45min 

 

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, destacou desafios 

regulatórios em relação a criptoativos e afirmou que a autoridade monetária vai regular 

corretoras do segmento. "Gostamos do projeto da Câmara e do Senado, teremos um terceiro 

[projeto] para melhorar", disse. Campos ressaltou que "criptoativos vieram com blockchain, 

vamos ter grande ganho advindo dessa tecnologia". Durante audiência, na terça-feira (31), na 

Câmara dos Deputados, o presidente do BC reconheceu que as fraudes no Pix continuam 

ocorrendo, mas disse que a autarquia pretende coibir contas-laranja. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Fernando Bezerra promete relatório do teto do ICMS até semana que vem  
Poder Legislativo | 31/05/2022 – 17h55min 

 

O relator da proposta que pretende impor um teto ao ICMS, senador Fernando Bezerra 

Coelho (MDB-PE), prometeu que deve apresentar um relatório sobre o projeto já na próxima 

semana. A declaração foi dada pelo parlamentar após a reunião com os secretários de 

Fazendo dos estados, na terça-feira (31). Bezerra disse também que quer votar o quanto antes 

a matéria, que já foi aprovada na Câmara. O texto aprovado na outra Casa limita o ICMS a 

17% para energia, combustíveis, telecomunicações e transporte coletivo. Esse percentual 

chega a ser metade do que é cobrado em alguns estados. O projeto é defendido pelo 

presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Seu par no Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

afirmou que levará a proposta para ser votada direto no plenário. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Sem reforma tributária, Senado quer focar em mudança do Imposto de Renda e Refis 
Poder Legislativo | 01/06/2022 – 05h 

 

Com a proposta de uma reforma tributária ampla sem chances de emplacar neste ano, 

o Senado avançou na estratégia de enxugar o projeto de mudança do Imposto de Renda 

defendido pela equipe econômica em troca da aprovação de um novo programa de 

refinanciamento de dívidas (Refis) para pessoas físicas e grandes empresas na Câmara. A 



 
 
 
alternativa é defendida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que não 

conseguiu apoio suficiente para aprovar uma mudança ampla no sistema tributário do País em 

ano eleitoral. Pacheco propôs na terça-feira (31), mudanças no projeto do IR em uma reunião 

com o relator da proposta, Angelo Coronel (PSD-BA). Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Comissão especial da reforma tributária vai realizar audiências públicas com 

autoridades e especialistas 
Poder Legislativo | 31/05/2022 – 19h44min 

 

A comissão especial que analisa proposta de reforma tributária aprovou, na terça-feira 

(31), o plano de trabalho da relatora da matéria (PEC 7/20), deputada Bia Kicis (PL-DF). Pelo 

plano de trabalho aprovado, serão ouvidos pela comissão os representantes do Ministério da 

Economia, da Receita Federal, da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), da Frente 

Nacional de Prefeitos (FNP) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI), entre outros. Hoje, 

a discussão sobre reforma tributária está concentrada em outras duas propostas: a PEC 

110/19, do Senado, e a PEC 45/19, da Câmara. Na opinião do presidente da comissão, 

deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), a nova PEC é a mais adequada ao contexto pós-

pandemia. “As PECs que estão tramitando na Casa se basearam em um modelo de 

arrecadação antiga, antes da pandemia. O momento pós-pandemia é outro, o mercado virtual 

expandiu de uma maneira absurda, e a tendência é que ele aumente mais ainda”, frisou. A 

PEC está assentada em quatro pilares: desoneração da cadeia produtiva, desoneração da 

folha, cobrança do imposto de consumo na ponta e liberdade tributária para os entes 

federados. O texto propõe a descentralização dos tributos atualmente cobrados pela União, 

com maior autonomia para estados e municípios.  Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pacheco diz que falta consenso por reforma tributária  

Poder Legislativo | 31/05/2022 – 19h16min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse na terça-feira (31) que 

não há consenso para votar a reforma tributária (PEC 110, de 2019) na Casa Alta. A fala foi 

depois de mais um adiamento da votação do texto na CCJ (Comissão de Constituição e 

Justiça) por falta de quórum –presença dos senadores. “Eu tenho uma posição em relação a 

PEC 110. É a saída para uma simplificação, para uma desburocratização do sistema tributário 

brasileiro. Mas nem todos os senadores pensam dessa forma e obviamente que para votar 

uma PEC nós precisamos de um quórum qualificado de 49 senadores. O que se percebe [é] 

que não há esse consenso no Senado”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Roberto Fendt deve deixar Secretária Especial de Comércio Exterior do Ministério  da 

Economia 

Poder Executivo | 01/06/2022 – 05h30min 

 

O secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da 

Economia, Roberto Fendt, deve deixar o cargo nas próximas semanas, de acordo com fontes 

ouvidas pelo Broadcast. O atual secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, deve assumir o 



 
 
 
cargo. Segundo o Broadcast apurou, a transição já vem sendo preparada e não tem relação 

com a promessa do presidente Jair Bolsonaro, feita na semana passada, de recriar o Ministério 

da Indústria e Comércio Exterior (Mdic), que foi incorporado, no atual governo, pelo “super” 

Ministério da Economia de Paulo Guedes. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

Comissão aprova atendimento a distância por órgãos públicos de defesa do consumidor  
Poder Legislativo | 01/06/2022 – 12h57min 

 

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou, na quarta-feira (1º), projeto que 

obriga os órgãos públicos de proteção e defesa do consumidor a atenderem pela internet. O 

texto aprovado (PL 6.547/2019) é um substitutivo da Câmara dos Deputados ao PLS 450/2011, 

da então senadora Lúcia Vânia, e recebeu parecer favorável do senador Styvenson Valentim 

(Podemos-RN). Agora, será analisado pela Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC). O 

projeto faz três mudanças no Código de Defesa do Consumidor (CDC — Lei 8.078, de 1990). A 

primeira delas torna um direito básico do consumidor o atendimento a distância pelos serviços 

públicos de proteção e defesa das relações de consumo. Com isso, o poder público fica 

obrigado a garantir à população acesso a esses serviços - por meio de novas tecnologias e de 

canais de atendimento à distância, preferencialmente pela internet — para recebimento e 

processamento de representações e denúncias. Os órgãos oficiais também poderão notificar 

fornecedores por meio eletrônico. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Congresso deve seguir STF sobre ICMS, diz Bezerra  
Poder Legislativo | 01/06/2022 – 07h42min 

 

O relator do projeto que limita a cobrança de ICMS sobre combustíveis, 

telecomunicações e energia elétrica, senador Fernando Bezerra (MDB-PE), disse que o 

Congresso Nacional deve seguir entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o 

tema. “Temos que aguardar a reunião dos secretários [estaduais da Fazenda] com o ministro 

[do STF] André Mendonça porque ele aponta para uma modulação do teto da alíquota”, disse 

Bezerra à CNN Brasil. “Então é preciso saber como será a decisão do STF. Se a decisão do 

STF for em uma direção, a decisão do Congresso tem que ir na mesma direção. Até para evitar 

mais uma judicialização”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Taxa de investimento do Brasil deve ser menor que a de 82% dos países em 2022, aponta 

FGV 
Mercado | 01/06/2022 – 06h01min 

 

A taxa de investimentos no Brasil segue há anos em patamar baixo e deve ficar menor 

que a de 82% dos países em 2022, segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), antecipado com exclusividade para o g1. O 

estudo da pesquisadora Juliana Trece mostra que 139 de um total de 170 países devem 

apresentar um nível de investimento em proporção ao PIB (Produto Interno Bruto) maior do que 

o Brasil neste ano – uma piora frente a 2021, quando 132 países, ou 77%, tiveram um 

desempenho melhor que o brasileiro. O estudo foi feito com base nas últimas projeções do 



 
 
 
Fundo Monetário Internacional (FMI) para a economia global e nas estimativas do Monitor do 

PIB-FGV para o 1º trimestre. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente do BC cita previsões de que PIB pode crescer de 1% a 2% 

Poder Executivo | 31/05/2022 – 17h58min 

 

Em audiência pública, na terça-feira (31), na Comissão de Defesa do Consumidor da 

Câmara dos Deputados, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, citou 

previsões de instituições financeiras que projetam crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, 

soma de todos os bens e serviços produzidos no país) de 1,5% a 2%. A previsão atual é de 

aumento em torno de 1%. Na audiência, o presidente do BC apresentou as perspectivas da 

autoridade monetária para juros e inflação no país. Aos deputados, Campos Neto voltou a dizer 

que a pandemia de covid-19 resultou em aumento na demanda por bens, tendência que se 

manteve mesmo após a retomada das atividades no país. Somado a uma maior demanda por 

energia, com manutenção de um baixo investimento no setor, isso ajudou na manutenção da 

inflação global, afirmou. Como forma de enfrentar a persistência da inflação, os diferentes 

bancos centrais começaram a subir a taxa de juros, lembrou o presidente do BC. Ele lamentou 

a alta na taxa de juros e disse que o ciclo de aumento da Selic está perto do fim. Fonte: Agência 

Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente do BC vê possibilidade de desemprego abaixo dos dois dígitos no fim de 

2022 

Mercado | 31/05/2022 – 17h04min 

 

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou na terça-feira (31) 

que está começando a falar em um nível de desemprego abaixo dos dois dígitos neste ano. 

Campos Neto participou de audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor da 

Câmara dos Deputados. Campos Neto estava comentando o índice de desemprego do IBGE 

divulgado na terça-feira (31), que mostrou recuo para 10,5%. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Educação básica pode perder quase 20 bilhões com projeto de Lei que limita ICMS da 

gasolina, diz Todos pela Educação 

Poder Executivo | 31/05/2022 – 22h10min 

 

O principal fundo financiador da educação básica no Brasil pode sofrer um impacto de 

R$ 19,2 bilhões, por conta do projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e pretende 

reduzir a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos 

combustíveis e energia elétrica. Os cálculos são do movimento Todos pela Educação. Segundo 

a presidente executiva da organização, Priscila Cruz, a perda pode acontecer em um momento 

crucial na retomada das escolas no pós-pandemia. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Reforma do Código Eleitoral avança no Senado sem audiência pública  
Poder Legislativo | 01/06/2022 – 14h19min 



 
 
 

 

Depois de tramitar com escassa discussão na Câmara dos Deputados, o projeto de 

reforma do Código Eleitoral ameaça ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 

do Senado sem que nenhuma audiência pública tenha sido realizada. Treze entidades – 

algumas das quais com longa militância pela transparência pública, como a Associação Contas 

Abertas, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e a Transparência Partidária – 

enviaram carta ao presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (União Brasi l-AP), e ao relator 

da reforma na Casa, Alexandre Silveira (PSD-MG), um dos parlamentares mais próximos do 

presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para que audiências sejam realizadas. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 
  

União Brasil lança pré-candidatura de Luciano Bivar à Presidência  

Poder Legislativo | 31/05/2022 – 22h05min 

 

O União Brasil lançou oficialmente na terça-feira (31) a pré-candidatura de Luciano 

Bivar à Presidência da República. O evento ocorreu no Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães, em Brasília, e reuniu políticos e lideranças do partido, como o ex -governador do 

Rio Grande do Norte e ex-senador, José Agripino, o líder do União na Câmara dos Deputados, 

Elmar Nascimento (BA), a senadora Soraya Thronicke (MS) e o líder do União Brasil no 

Senado, Davi Alcolumbre (AP). Bivar disse que a principal bandeira de sua pré-campanha será 

a instituição de um imposto único federal. "Nossa reforma tributária trará a substituição de 11 

impostos federais em apenas um. O Imposto Único vem para diminuir a mordida do leão. Será 

um imposto só, menor, e todo mundo vai sair ganhando". O pré-candidato garante que, com 

esse imposto único, produtos e serviços ficarão mais baratos. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TSE autoriza transações via PIX para arrecadação de campanha nas Eleições 2022 
Poder Judiciário | 31/05/2022 – 20h25min 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por unanimidade, durante a sessão administrativa 

de terça-feira (31), respondeu afirmativamente a uma consulta formulada pelo diretório nacional 

do Partido Social Democrático (PSD), autorizando o uso do pagamento instantâneo via PIX 

para arrecadação de campanha nas Eleições Gerais de 2022.  A legenda indagou ao Tribunal 

sobre a possibilidade de as agremiações angariarem, por meio de PIX, as contribuições de 

pessoas físicas, destinando os valores para as contas de outros recursos e/ou doações de 

campanha. Na consulta, o PSD também perguntou se seria permitido o pagamento, mediante 

PIX, pelas contas de outros recursos e do Fundo Partidário independentemente do período 

eleitoral. E ainda questionou se seria permitida a venda de convites para eventos visando à 

arrecadação de recursos na conta de campanha do partido fora do período eleitoral mediante 

essa modalidade de pagamento instantâneo. Fonte: ASCOM TSE 
Leia mais 

Retorno ao índice 
  

Fachin diz a embaixadores e diplomatas que ‘arremessos populistas’ podem gerar 

semanas de ‘instabilidade política’ pós-eleições 

Poder Judiciário | 31/05/2022 – 17h44min 

 

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

terça-feira (31), a uma plateia de 68 embaixadores, diplomatas e chefes de missões 

estrangeiras no Brasil que os “arremessos populistas” de líderes políticos na América Latina 

geram “acusações levianas de fraude, que conduzem a semanas de instabilidade política no 

período pós-eleitoral”. Dentre os convidados de projeção internacional, estiveram os 



 
 
 
representantes da embaixada da União Europeia e do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). “O enredo é sempre o mesmo: buscar a conturbação e incutir a 

desconfiança entre os espíritos mais desavisados, para minar a legitimidade dos eleitos e da 

própria vida democrática. Atacar o sistema eleitoral dessa maneira é atacar a própria 

democracia”, disse Fachin. Mas a maturidade e estabilidade das instituições brasileiras não 

permitirá que esses barulhos perturbem a vida democrática’, completou.  Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Prazo para registro termina com três federações partidárias formadas 
Poder Judiciário | 31/05/2022 – 16h23min 

 

O prazo para as federações partidárias obterem registro no Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) e ficarem aptas a concorrer nas eleições deste ano encerra-se terça-feira (31). Até o 

momento, o TSE homologou a formação de três federações partidárias. Isso quer que elas 

cumpriram os requisitos formais exigidos na Lei 14.208/2021, que criou o novo instituto. Um 

dos requisitos é que a união das siglas, bem como um programa conjunto e uma diretoria em 

comum, tenham sido aprovados pelo órgão de deliberação nacional de cada uma das 

agremiações envolvidas. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Supremo reconduz Alexandre de Moraes para mandato no TSE 
Poder Judiciário | 01/06/2022 – 15h46min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconduziu, na quarta-feira (1º), Alexandre de 

Moraes para ocupar o cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por mais dois 

anos. Com a recondução, Moraes poderá completar o período de quatro anos na Justiça 

Eleitoral, período máximo de mandato dos integrantes do TSE.  A eleição é uma formalidade 

de praxe que é feita pelo Supremo. Atualmente, Alexandre de Moraes é vice-presidente do 

TSE. Em agosto, com a saída de Edson Fachin, atual presidente, Moraes passará a presidir a 

Corte Eleitoral e comandará a organização as eleições de outubro.  Após a votação simbólica 

no plenário do STF, o ministro disse que vai trabalhar para garantir a paz e a segurança 

durante as eleições. “Que nós possamos continuar preparando as eleições do segundo 

semestre, como sempre fez a Justiça Eleitoral, eleições tranquilas, limpas e transparentes”, 

declarou. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MEIO AMBIENTE 

 

MCTI apresenta experiências no uso de tecnologia e inovação para cidades sustentáveis 

Poder Executivo | 31/05/2022 – 17h40min 

 

Após completar pouco mais de quatro anos de atuação o CITinova, projeto coordenado 

pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), fez uma espécie de balanço das 

principais atividades desenvolvidas no período. O projeto conta com financiamento do Fundo 

Global para o Meio Ambiente (GEF, na sigla em inglês) e é implementado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Além da coordenação do MCTI o CITinova é 

executado em parceria com Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) e Porto Digital; 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE/MCTI); Programa Cidades Sustentáveis 

(PCS) e Secretaria do Meio Ambiente (SEMA/GDF). Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 



 
 
 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Bloqueios em orçamentos dos ministérios serão revistos, e detalhamento sai semana 

que vem, diz fonte 
Poder Executivo | 01/06/2022 – 14h35min 

 

Marcado inicialmente para ser divulgado, na terça-feira (31), o detalhamento do 

bloqueio de recursos por ministérios só deve ser publicado pelo Ministério da Economia no 

começo da semana que vem, afirmou uma fonte ao Valor. A tendência, por enquanto, é que os 

números sejam publicados, na segunda-feira (6) ou terça-feira (7). Segundo essa fonte, os 

valores de cortes inicialmente comunicados para cada ministério “serão revistos”, em função de 

impasses envolvendo o reajuste para servidores públicos e o orçamento de cada uma das 

pastas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Educação, Ciência, Saúde e Defesa são as áreas mais afetadas pelo bloqueio no 

orçamento, aponta IFI 

Poder Legislativo | 31/05/2022 – 21h02min 

 

Os ministérios da Educação, da Ciência e Tecnologia, da Saúde e da Defesa são os 

mais afetados pelo bloqueio de R$ 8,2 bilhões estabelecido pelo governo no orçamento de 

2022, segundo levantamento efetuado a pedido da TV Globo pela Instituição Fiscal 

Independente (IFI), órgão vinculado ao Senado que faz o acompanhamento das contas 

públicas. O congelamento de verbas nas quatro pastas somadas chega a R$ 6,4 bilhões, o que 

corresponde a 78% do bloqueio total previsto no decreto publicado na segunda-feira (30). Para 

além dos orçamentos dos ministérios, foram bloqueados R$ 888,3 milhões nas emendas de 

relator, conhecidas como "orçamento secreto". Esse valor corresponde a 10,8% do total 

congelado pelo decreto. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Senador Marcos do Val, do Podemos, será relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias  
Poder Legislativo | 31/05/2022 – 19h53min 

 

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi designado, na terça-feira (31), como 

relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece os parâmetros 

para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). O relator do Orçamento para 2023, por 

sua vez, será o senador Marcelo Castro (MDB-PI). O presidente da Comissão Mista de 

Orçamento (CMO), deputado Celso Sabino (União-PA), convocou para quarta-feira (1º) reunião 

do colegiado de lideranças partidárias para definir pauta de votações e escolhas de relatores 

setoriais do Orçamento. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pressão contra cortes e impasse sobre reajuste travam divisão de 'tesourada' do 

Orçamento  

Poder Executivo | 31/05/2022 – 16h19min 

 

A pressão política contra cortes pesados em áreas-chave, como saúde e educação, 

que teriam que ser feitos para bancar o reajuste para o funcionalismo travou o detalhamento do 

bloqueio do Orçamento que estava previsto para esta terça-feira (31). Até segunda (30), à noite 

o governo tinha pronta a tabela com a distribuição do corte de R$ 8,2 bilhões mais uma reserva 



 
 
 
técnica prudencial de R$ 5,3 bilhões necessária para dar o aumento linear aos servidores. Os 

ministérios mais atingidos seriam, na ordem, Educação, Ciência e Tecnologia e Saúde. Fonte: O 

Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Em reunião, PSDB decide apoiar Tebet se MDB der cabeça de chapa em 3 estados 

Poder Executivo | 01/06/2022 – 15h10min 

 

Em reunião que acabou em instantes, líderes do PSDB decidiram apoiar a candidatura 

de Simone Tebet à Presidência. A condição imposta ao MDB é conceder aos tucanos as 

cabeças de chapa em três eleições estaduais: MG, RS e PE. Estavam presentes no encontro o 

presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, e quadros como Eduardo Leite, ex -governador do 

RS, os senadores Tasso Jereissati e Izalci Lucas, além dos deputados federais Paulo Abi -

Ackel e Aécio Neves – candidato à Presidência pelo partido em 2014. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Barroso cancela depoimento de Paulo Guedes em inquérito contra Renan Calheiros 

sobre fraudes no Postalis 

Poder Executivo | 31/05/2022 – 19h45min 

 

O ministro Luís Roberto Barroso, dos Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu pedido 

do ministro da Economia, Paulo Guedes, para cancelar um depoimento à Polícia Federal, na 

qualidade de declarante (não investigado), no Inquérito (INQ) 4492, em que são investigadas 

condutas delituosas supostamente praticadas pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) no 

âmbito do Postalis, instituto de previdência dos Correios. O depoimento estava agendado para 

esta quarta-feira (1º). Na petição em que pediu a dispensa, Guedes sustentou que não tem 

nenhuma relação com o objeto da investigação e que não foi mencionado em nenhuma página 

dos autos ou indicado como testemunha pela Procuradoria-Geral da República (PGR). 

Argumentou, ainda, que a Polícia Federal não prestou nenhum esclarecimento a seus 

representantes nem forneceu cópias de peças que justificassem a intimação. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Pacheco defende votação de Código Eleitoral, reestruturação do Judiciário e reforma 

tributária 
Poder Legislativo | 31/05/2022 – 18h42min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou, na terça-feira (31), que vai avaliar 

no Colégio de Líderes o melhor momento para apreciação da proposta de emenda à 

Constituição (PEC) nº 63/2013, que reestrutura as carreiras do Judiciário e acabaria com os 

supersalários. A proposta aguarda inclusão na pauta da Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ). A PEC institui uma parcela mensal indenizatória de valorização por tempo de exercício 

para os integrantes do Ministério Público e magistratura da União, dos estados e do Distrito 

Federal. Rodrigo Pacheco também comentou sobre o projeto que cria um novo Código Eleitoral 

— o Projeto de Lei Complementar (PLP) 112/2021. Com cerca de 900 artigos, o projeto é 

resultado do grupo de trabalho de reforma da legislação eleitoral, composto por representantes 

de diversos partidos. A proposição consolida, em um único texto, toda a legislação eleitoral e 

temas de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para Pacheco, é importante que a 

proposta seja apreciada no Senado. Sobre o adiamento por falta de quórum da votação da 

proposta de emenda à Constituição (PEC) 110/2019, que trata da reforma tributária, o 

presidente do Senado acredita que ela não deve retornar à pauta da CCJ nesta semana. 



 
 
 
Segundo ele, a comissão deve cuidar da apreciação de autoridades na quinta-feira e uma nova 

tentativa de votação da reforma não deve ser feita de última hora, sem uma previsão aos 

senadores. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro Oliveira e presidente Guilherme Serrano participam de comissão de trabalho na 

Câmara dos Deputados 
Poder Executivo | 31/05/2022 – 17h44min 

 

O presidente do INSS, Guilherme Serrano, participou, na terça-feira (31), de audiência 

pública na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, 

para falar sobre temas relacionados ao Instituto. Ele foi acompanhado pelo ministro do 

Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, da secretária da Previdência, Marina Battilani, e 

da secretária-adjunta do Trabalho, Tatiana Vasconcelos. Depois de agradecer o convite e de 

afirmar que todos os parlamentares são sempre muito bem-vindos ao Ministério do Trabalho e 

Previdência, o ministro Oliveira falou sobre as principais ações da pasta para a recuperação 

dos empregos no país, sobre a necessidade de recomposição das forças de trabalho do INSS, 

e sobre o enfrentamento de três greves, todas já superadas. Fonte: ASCOM INSS 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Eduardo Velloso toma posse e elege saúde como prioridade em seu mandato 

Poder Legislativo | 31/05/2022 – 17h40min 

 

Tomou posse no Plenário, na terça-feira (31), o senador Eduardo Velloso (União-AC). 

Ele é o primeiro suplente do senador Márcio Bittar (União-AC), que se licenciou do cargo por 

121 dias para tratamento de saúde e de assuntos particulares. Em seu primeiro 

pronunciamento, Eduardo Velloso, que é médico, disse que vai priorizar o fortalecimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente em localidades menos desenvolvidas, onde 

muitos pacientes não encontram os serviços de que precisam. No Acre, por exemplo, disse o 

senador, muitos moradores precisam se deslocar para cidades de outros estados para o 

tratamento contra o câncer. Eduardo Velloso aproveitou seu primeiro pronunciamento para 

também chamar a atenção para a necessidade de investimentos no saneamento básico. 

Segundo ele, de acordo com um ranking das 100 maiores cidades do Brasil, conduzido pelo 

Instituto Trata Brasil, a capital do Acre, Rio Branco, ocupa as piores posições nos últimos anos. 

Já na economia, o senador lamentou que, apesar de suas riquezas naturais, o Acre ainda 

dependa do que ele chamou de "exploração primitiva" de recursos, ao se referir à coleta de 

castanha-do-brasil. Para o senador, é possível explorar o patrimônio ambiental de forma 

racional e equilibrada, afastando-se de um modelo econômico que levou o estado a ser um dos 

mais pobres do país e mais dependente do governo federal. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro Dias Toffoli arquiva queixa-crime de Tabata Amaral contra Eduardo Bolsonaro 
Poder Judiciário | 31/05/2022 – 17h17min 

 

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou queixa-crime 

apresentada pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) contra o também deputado 

federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) por difamação. Para o ministro, as declarações de 

Eduardo acerca do projeto de lei que trata da distribuição de absorventes íntimos, de autoria da 

deputada, estão amparadas pela imunidade parlamentar. Em sua conta pessoal no Twitter, 

Eduardo Bolsonaro afirmou que o Projeto de Lei (PL) 6.340/2019 parecia querer atender ao 

lobby do empresário Jorge Paulo Lemann, apontado pelo deputado como mentor-patrocinador 



 
 
 
da parlamentar e um dos donos da Procter & Gamble (P&G), fabricante de produtos de higiene.  
Fonte: ASCOM STF  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

SAÚDE 

 

Nova norma sobre CBPF de dispositivos médicos entra em vigor 

Poder Executivo | 01/06/2022 – 12h46min 

 

A Anvisa informa que na quarta-feira (1º) entra em vigor a Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) 687/2022, que dispõe sobre os critérios para a concessão ou renovação da 

Certificação de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) de dispositivos médicos. A norma substitui 

a RDC 183/2017. A medida define as formas possíveis de certificação de fabricantes de 

dispositivos médicos adotadas pela Agência, bem como simplifica a relação de documentos a 

serem apresentados para renovação das certificações vigentes. Além disso, a nova resolução 

tem como objetivo trazer clareza às dúvidas frequentemente suscitadas pela antiga norma, por 

exemplo, no que se refere às plantas fabris sujeitas à certificação. Fonte: ASCOM Anv isa 
Leia mais 
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Webinar da Anvisa aborda regularização de software como dispositivo médico  
Poder Executivo | 01/06/2022 – 12h06min 

 

A Anvisa irá realizar no dia 13 de junho, a partir das 10h, um seminário virtual para 

apresentar os principais tópicos da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 657/2022, que 

dispõe sobre a regularização de software como dispositivo médico (Software as a Medical 

Device - SaMD). Na ocasião, os participantes poderão esclarecer dúvidas sobre o tema. Para 

participar do webinar, basta clicar no link abaixo, no dia e horário agendados. Não é preciso 

fazer cadastro prévio. Dia 13/6, às 10h – Webinar: RDC 657/2022 - Principais Requisitos 

Regulatórios para Software como Dispositivo Médico (SaMD). Fonte: ASCOM Anv isa 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

EMBRAPII/MCTI, MEC e BNDES investem no desenvolvimento de tecnologias no Norte 

do Brasil  

Poder Executivo | 31/05/2022 – 18h48min 

 

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), organização 

social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), vai selecionar 

até 10 Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) da região Norte para integrar seu 

ecossistema de inovação.  O objetivo da iniciativa é promover a pesquisa e o desenvolvimento 

de soluções inovadoras na região amazônica, em áreas como materiais avançados, 

bioeconomia florestal, economia circular, biotecnologia e biofarmacos. A iniciativa ocorre em 

parceria com o Ministério da Educação (MEC) e com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). Cada instituição selecionada vai receber cerca de R$ 3 milhões 

para atuar como uma Unidade EMBRAPII, em projetos de inovação demandados pela 

indústria. Uma das vagas será preenchida, exclusivamente, por grupos candidatos de 

universidades federais. O acordo contempla o desenvolvimento de soluções inovadoras na 

área de transformação digital, defesa, novos materiais, bem como quatro temas relacionados à 

sustentabilidade social e ambiental: bioeconomia florestal, biocombustíveis, economia circular e 

tecnologias estratégicas para o Sistema Único de Saúde. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 
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TCU e BNDES lançam Rede Blockchain Brasil e definem próximos passos 
Poder Executivo | 31/05/2022 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) e o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) lançaram, na última segunda-feira (30), a Rede Blockchain 

Brasil. A rede pública, sem fins lucrativos, já funciona em caráter experimental e a previsão é 

de que a primeira aplicação descentralizada ocorra em 2023. A tecnologia busca trazer 

inovação, eficiência, transparência e integridade a atos e contratos da administração pública. A 

Rede Blockchain Brasil funcionará como uma base de dados pública, com o armazenamento 

de informações em blocos encadeados de forma sequencial. Para que os documentos sejam 

aceitos na rede, deve haver consenso entre as partes e, uma vez publicados, não podem ser 

modificados nem deletados, garantindo segurança e integridade dos dados. Fonte: ASCOM TCU 
Leia mais 
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TRABALHISTA 

 

STF retoma julgamento sobre direitos trabalhistas 

Poder Judiciário | 01/06/2022 – 14h37min 

 

O STF (Supremo Tribunal Federal) retoma, na quarta-feira (1º), julgamento sobre 

direitos trabalhistas. O processo (ARE 1121633) discute validade de norma coletiva que 

restringe ou limite direitos trabalhistas não assegurados pela Constituição. O caso concreto se 

refere a pagamento de horas de deslocamento do trabalhador. Há repercussão geral 

reconhecida e 62.365 processos suspensos até a resolução do caso. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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