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DESTAQUES 

 

TRF1 decide que receitas de interconexão não incidem sobre contribuição ao Fust 

Poder Judiciário | 26/07/2022 –19h04min 



 
 
 

 

A 8ª Turma do Tribunal Federal da 1ª Região (TRF1) decidiu que é indevida a 

contribuição ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) sobre as 

receitas transferidas de outras operadoras e que já tenham sido tributadas anteriormente 

quando da emissão da conta ao usuário. A Turma reformou sentença contrária proferida em 

primeira instância, acolhendo recurso da Globenet, companhia de infraestrutura de cabos 

submarinos geridas pelo BTG Pactual e que está sendo incorporada à V.tal no acordo com a 

Oi. Tais receitas são transferidas a título de remuneração pela interconexão ou pelo uso de 

recursos integrantes de suas redes. Ao analisar o processo, o relator, desembargador federal 

Novély Vilanova, verificou que a contribuição dessas receitas ao Fust é indevida, por já terem 

sido anteriormente tributadas, nos termos do art. 6º, p. único, da Lei 9.998/2000, que instituiu, 

e o art. 7º, §2º, do Decreto 3.624/2000, que regulamentou o fundo. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel: 5G chega às capitais só com 15% da cobertura oferecida pelas redes 

existentes 

Poder Executivo | 27/07/2022 – 13h18min 

 

A quinta geração da telefonia móvel (5G), na rede de 3,5 gigahertz (GHz), chega neste 

ano às capitais com a quantidade de antenas equivalente a cerca de 15% do total de 

equipamentos em operação nos padrões existentes (2G, 3G e 4G), estimou o superintendente 

de outorga e recursos à prestação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),  

Vinícius Caram. Em entrevista a jornalistas na quarta-feira, o técnico citou o exemplo da região 

metropolitana de Belo Horizonte, que conta com 1.198 estações rádio base (ERBs) em 

operação nas redes mais antigas. Na próxima sexta-feira (29), a capital mineira terá 157 

antenas de 5G ativadas. “São 13% da base legada”, disse ele. A ativação será feita por Claro,  

TIM e Vivo, que adquiriram licenças nacionais na faixa de 3,5 GHz. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Painel debate desafios para Políticas Públicas de Internet no Brasil  

Poder Executivo | 26/07/2022 – 19h11min 

 

A Internet no Brasil e os desafios para políticas públicas foi tema, na terça-feira (26),  

da programação do 74ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para Progresso da Ciênc ia.  

Entre representantes de universidades, do terceiro setor e diretor-geral da Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa (RNP), organização social vinculada ao MCTI, dialogaram com os grandes 

desafios de acesso à internet. No painel on-line, o diretor-geral da RNP/MCTI explicou que a 

vivência dos últimos anos revelou a importância de universalizar a conectividade. É preciso 

incluir os alunos e os professores nesse processo do acesso à internet, na construção de 

políticas inclusivas na educação. Durante o debate, foram abordadas questões como a 

regulação da internet, a proteção de dados, acesso democrático e universalização das redes.   

A RNP/MCTI também está presente na Avenida da Ciência, junto às demais instituições 

vinculadas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). No espaço, os visitantes 

podem conhecer um pouco mais sobre a RNP/MCTI e sua atuação em prol da educação, da 

pesquisa e da inovação no país. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Câmara reage a corte de IPI e tem projeto para turbinar TICs em Manaus 
Poder Legislativo | 27/07/2022 

 



 
 
 

Na esteira das mudanças no IPI e na Lei de Informática, a Câmara dos Deputados já 

tem um novo projeto de lei que busca turbinar incentivos às indústrias de TICs localizadas no 

Polo Industrial de Manaus. O PL 1139/22, do deputado Marcelo Ramos (PSD/AM), concede 

crédito financeiro às empresas de tecnologia da informação e comunicação da Zona Franca 

que investirem em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) na Amazônia Ocidental e no 

estado do Amapá. Para ter direito ao crédito, o investimento em PD&I deve ser de pelo menos 

5% do faturamento bruto das vendas de equipamentos de TIC. O valor do crédito financeiro 

será equivalente ao dispendido em PD&I. Os dados de investimentos deverão ser 

comprovados junto à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). O benefíc io 

poderá ser compensado de três formas: devolvido à título de Imposto de Renda das Pessoas 

Jurídicas (80%) e CSLL (20%), ressarcido em espécie ou usado para pagar tributos federais .  
Fonte: Conv ergência Digital 

Leia mais 

Retorno ao índice 
 

EAF pode requerer mais 60 dias caso não consiga entregar 3,5 GHz nas capitais em 

agosto 

Mercado | 27/07/2022 –11h42min 

 

Após a liberação do espectro em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre,  

os trabalhos da Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) continuarão para atender 

a meta de deixar a frequência livre para o 5G em todas as capitais até o final de agosto. Mas 

é possível que seja novamente necessário um prazo maior para a conclusão do processo,  

solicitando à Anatel outros 60 dias – ou seja, final de outubro – para a entrega de cidades que 

eventualmente estariam de fora. O presidente do Grupo de Acompanhamento (Gaispi) e 

conselheiro da agência, Moisés Moreira, diz que a EAF ainda não sinalizou se haveria alguma 

necessidade dessa prorrogação, e que por isso a expectativa continua sendo a de que todas 

as capitais tenham o 3,5 GHz liberado ao final de agosto. "Mas poderá ocorrer, e se ocorrer,  

tem saída para isso", disse ele em coletiva de imprensa virtual após a reunião extraordinária 

do grupo, na quarta-feira (27), que liberou o espectro nas capitais mineira, paraibana e gaúcha.  
Fonte: Teletime 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Banco do Brasil deve chegar a R$ 4 bi em desembolsos via Pronampe na terça -feira 

(26), diz vice-presidente 

Poder Executivo | 27/07/2022 – 10h21min 

 

O Banco do Brasil deve encerrar os dois primeiros dias de oferta de recursos por meio 

da nova rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte (Pronampe) com desembolsos de R$ 4 bilhões, informou o vice-presidente de varejo do 

banco público, Carlos Motta, com exclusividade ao Estadão/Broadcast. Na segunda-feira (25),  

primeiro dia da nova rodada, o banco concedeu um recorde de R$ 2,5 bilhões. Os volumes se 

referem a operações com 37,2 mil empresas, e refletem a forte demanda das micro e 

pequenas, público-alvo do programa, por recursos de capital de giro em um momento de juros 

e inflação em alta. O governo federal espera garantir, através do Fundo Garantidor de 

Operações (FGO), R$ 50 bilhões em operações até o final deste ano. Os empréstimos do 

Pronampe são garantidos pelo fundo. Fonte: O Estado de S. Paulo  

Leia mais 

Retorno ao índice 

  

BNDES aprova R$ 30 milhões em financiamentos para microcrédito na Região Sul  
Poder Executivo | 27/07/2022 

 



 
 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou dois  

financiamentos que irão viabilizar operações de microcrédito produtivo orientado nos três 

Estados do Sul do País. Serão R$ 20 milhões para a Extremo Oeste Agência de Crédito 

(Extracredi) repassar em sua área de atuação, que abrange 80 municípios de Santa Catarina,  

20 do Paraná e três do Rio Grande do Sul; e R$ 10 milhões para a Casa do Microcrédito, que 

atua em 25 cidades catarinenses e em 18 municípios gaúchos. Os financiamentos aprovados 

pelo BNDES correspondem a 80% do total de recursos que serão disponibilizados pelas duas 

entidades repassadoras de microcrédito. Segundo estimativa da Extracredi, os recursos 

obtidos junto ao BNDES permitirão à entidade realizar 5,6 mil operações de microcrédito, com 

valor médio de R$ 8 mil por operação. Com sede em São Miguel do Oeste (SC) e oito filiais,  

a Extracredi é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) habilitada 

para operar no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO).  
Fonte: ASCOM BNDES 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Sebrae quer estimular MPE nas contratações públicas 

Mercado | 26/07/2022 – 17h29min 

 

De terça-feira (26) a quinta-feira (28), o Sebrae realiza, em Brasília, um evento 

destinado a estimular a participação de micro e pequenas empresas nas compras do setor 

público. Uma pesquisa do próprio Sebrae indica que entre 2018 e 2021 as contratações de 

bens e serviços por entes federais, estaduais e municipais movimentaram cerca de R$ 494 

bilhões. Deste total, R$ 129,4 bilhões, ou 26%, correspondem aos pequenos negócios. Apesar 

desse e de outros números que, segundo o Sebrae, indicam uma “tendência de maior 

participação das micro e pequenas empresas” nas compras públicas, a entidade defende que 

ainda é necessário “desburocratizar” o ambiente de negócios, facilitando a vida dos 

empresários do setor. Batizado de Transformar Juntos, o evento é resultado da junção de 

outros dois já promovidos pela entidade: o Fomenta e o Brasil Mais Simples. Além de palestras  

e debates sobre inovação, gestão pública, regras tributárias, atuação em rede e outros temas, 

o evento, no Centro Internacional de Convenções (Cicb), conta com estandes de fornecedores.  

Parte da programação pode ser acompanhada pela internet, mediante inscrição no site do 

evento - realizado em conjunto com as associações dos Membros dos Tribunais de Contas 

(Atricon) e Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp). Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Reforma tributária deve ficar para 2023 
Poder Legislativo | 27/07/2022 –14h17min 

 

Mesmo com os esforços do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do relator da 

matéria, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA), a reforma tributária não foi aprovada pelos  

senadores no primeiro semestre de 2022. Com a corrida eleitoral do segundo semestre, a 

reformulação do sistema tributário nacional pode acabar ficando para 2023. O ano de 2022 

começou otimista, com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador 

Davi Alcolumbre (União-AP), prometendo que a reforma tributária teria prioridade na comissão. 

Foi Davi quem apresentou a PEC da Reforma Tributária no Senado (PEC 110/2019). Na 

abertura dos trabalhos legislativos, Pacheco também elencou a reforma como uma das 

prioridades de 2022. — Temos o compromisso de avançar nas propostas que já estão em 

discussão, como é o caso especial da PEC 110. Esse pleito é do setor produtivo, dos 

contribuintes, dos entes subnacionais. Sabemos da complexidade do tema, mas entendemos 

que o crescimento de nosso país depende disso, sendo uma prioridade do Congresso 



 
 
 

Nacional para 2022 — disse Pacheco. Pouco depois, a Comissão Senado do Futuro (CSF) 

ouviu especialista que defenderam a adoção imediata da cobrança eletrônica de impostos, 

prevista na PEC 110. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Oito em cada 10 órgãos federais oferecem serviços pela internet 

Poder Executivo | 26/07/2022 – 16h14min 

 

Cerca de 8 em cada 10 órgãos federais dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário 

e do Ministério Público ofereceram pela internet os serviços públicos mais procurados pelos  

cidadãos em 2021. A taxa (76%) apresenta um acréscimo de 22 pontos percentuais na 

comparação com os 54% registrados no levantamento anterior, feito em 2019, antes de a 

pandemia de covid-19 avançar no país. Nos estados, o crescimento da oferta desse tipo de 

prestação de serviço aumentou 14 pontos percentuais, passando de 31% para 45% entre 2019 

e 2021. Os dados fazem parte da 5ª edição da pesquisa TIC Governo Eletrônico, publicada 

terça-feira (26). O levantamento feito pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) 

detalhou como as tecnologias da informação e comunicação (TIC) têm sido usadas por órgãos 

públicos das esferas federal, estadual e municipal do país. A pesquisa confirma a expectativa 

de que a pandemia catalisou um aumento significativo da disponibilização e do uso de serviços 

públicos online. A pesquisa registrou ainda queda no número de órgãos públicos que não 

ofereciam, de forma online, os serviços que são considerados como os “mais procurados”.  

Isso ocorreu tanto no âmbito federal, que apresentou queda de 6 pontos percentuais ,  

passando de 8% para 2%, como estadual, que caiu de 20% para 13%. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

LGPD: Executivo, Legislativo, Estados e Municípios falham na nomeação dos DPOs 
Poder Executivo| 26/07/2022 

 

A nomeação de encarregado de dados chegou a 81% dos órgãos federais, mas esse 

é um número puxado pelo índice do Poder Judiciário, nos mesmos 81%. Entre órgãos do 

Executivo e do Legislativo, as proporções são bem menores, de 34% e 40%, respectivamente.  

Em nível estadual, a adesão também ainda é baixa: apenas 33% dos órgãos definiram DPO. 

Esses resultados estão na nova edição da pesquisa TIC Governo Eletrônico, do Cetic.br, braço 

de estudos do NIC.br, revelada na terça-feira (26). Entre as administrações municipais, o 

percentual é ainda menor, com apenas 14% do total das prefeituras tendo indicado 

encarregado de dados - o índice cresce com o porte da cidade, 12% nas menores de 10 mil 

habitantes, a 41% naquelas com mais de 500 mil.  Como aponta a pesquisa, "apesar de 

atualmente não haver uma orientação específica da Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados indicando a necessidade de existência de um setor responsável pela LGPD nas 

organizações para atender as disposições da legislação, é importante que as entidades 

públicas incluam algumas atividades contínuas na sua atuação". Fonte: Conv ergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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América Latina manteve forte recuperação econômica, mas desafios devem pesar, diz 

FMI 

Mercado| 27/07/2022 –12h22min 

 



 
 
 

A América Latina manteve sua forte recuperação no início de 2022, muito embora o 

enfraquecimento da atividade econômica e a inflação persistente sejam desafios. A análise é 

do Fundo Monetário Internacional (FMI), em publicação no blog da entidade, divulgada na 

quarta-feira (27). As economias da América Latina e do Caribe continuaram sua forte 

recuperação pós-pandemia, mas há sinais de mudanças, à medida que as condições 

financeiras globais são adversas, os preços das commodities revertem tendência de alta e a 

inflação persiste. A reabertura de setores intensivos, especialmente hotelaria e viagens, uma 

demanda reprimida e financiamento externo favorável ajudaram para a melhora da economia 

no primeiro semestre, informa o FMI. O setor de serviços, aliás, recuperou o ritmo e o emprego 

em níveis pré-pandemia. No setor, o crescimento anual atingiu 2,8% no primeiro trimestre, em 

comparação a uma média de 1,7% nos anos anteriores à pandemia. E os indicadores apontam 

para um impulso continuado no segundo trimestre. Fonte: Inf omoney  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Como os próximos passos do Fed podem impactar a economia brasileira  
Mercado | 27/07/2022 – 09h25min 

 

Toda atenção do mercado financeiro na quarta-feira (27) se volta para a decisão do 

Fed sobre os juros americanos. Analistas projetam que a alta deve ficar em 0,75pp ou 1pp,  

mas a grande questão é se o Banco Central americano continuará sinalizando novas altas. 

Uma alta continuada dos juros americanos pode levar para Estados Unidos todo o fluxo de 

capital que está circulando pelos países emergentes. O aumento desse voo pela segurança 

acaba elevando o dólar em países vistos como de risco. E o dólar subindo no Brasil impacta 

os preços. Ele tem estado volátil, mas há dias que cai neutralizando altas. Neste cenário, o 

Brasil entra já em uma situação de fragilidade. A inflação começou a cair, como mostrou o 

IPCA-15 em 0,13%, principalmente por causa das medidas artificiais do governo para derrubar 

os impostos reduzindo o preço da energia e dos combustíveis. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Empresas de mídia e tecnologia crescem menos que o esperado 

Mercado | 27/07/2022 – 03h37min 

 

A desaceleração do setor é causada por problemas na cadeia de suprimentos e pela 

inflação, consequências de lockdowns na China e da guerra entre Rússia e Ucrânia. As ações 

do setor estão sentindo os impactos do crescimento tímido. Segundo o site Axios, os papéis  

do Snap (empresa dona do Snapchat), por exemplo, caíram mais de 26% desde quinta-feira 

(21), quando a empresa informou que a sua receita reduziria significativamente nos próximos 

meses. Somada à incerteza sobre a venda para o bilionário Elon Musk, a queda nas 

publicidades também afetou os resultados do Twitter. A receita da rede social totalizou US$ 

1,18 bilhão, queda de 1% na comparação anual e abaixo da expectativa de US$ 1,32 bilhão.  

O prejuízo no 2º trimestre de 2022 foi de US$ 270 milhões. Pinterest e Meta (dona do 

Facebook, Instagram e WhatsApp) também foram atingidas, mas seus resultados ainda devem 

ser divulgados. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

PSDB e Cidadania anunciam apoio a Simone Tebet 
Poder Executivo | 27/07/2022 – 14h28min 

 



 
 
 

Unidos em uma federação partidária, PSDB e Cidadania aprovaram na quarta-feira 

(27), por unanimidade, o apoio à candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à 

Presidência da República. Em formato híbrido - virtual e presencial - a convenção foi realizada 

na sede do PSDB, em Brasília. Tebet, que está hoje na convenção do MDB, fez uma breve 

participação de forma virtual no encontro de seus apoiadores. A convenção nacional do MDB 

deve confirmar Tebet como candidata do partido à Presidência da República. Representantes 

do chamado centro democrático, MDB, PSDB e Cidadania, se uniram nas eleições deste ano 

para lançar uma candidatura alternativa às do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex -

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mesmo com a declaração de apoio do PSDB à Tebet ,  

o nome do candidato a vice na chapa ainda não foi definido pelo partido. O senador Tasso 

Jereissati (PSDB-CE) é um dos cotados. “A definição da vice depende de uma série de 

conversas e entendimentos internos de sentido político e eleitoral, em que o propósito final 

será encontrar aquilo que seja o melhor para a candidatura", disse Jereissati. "Qualquer que 

seja a decisão, estarei do lado dela [Simone Tebet]”, acrescentou o senador, na convenção 

da federação hoje. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

DATAFOLHA: entre adolescentes e jovens, Lula tem 51%. Bolsonaro, 20% 

Poder Executivo | 27/07/2022 –13h26min 

 

Entre adolescentes e jovens de 12 capitais, o ex-presidente Lula (PT) tem detém a 

preferência. Pesquisa Datafolha divulgada na quarta-feira (27) indica que o petista acumula 

51% das intenções de voto junto a este eleitorado, contra 20% do atual  presidente, Jair 

Bolsonaro (PL). Em terceiro lugar na pesquisa aparece o pedetista, Ciro Gomes registrou 12%. 

Já Simone Tebet (MDB) aparece em quinto lugar, com 1%. Ela fica atrás de André Janones,  

que registrou 2% das intenções de voto. Dividida por estratos, a pesquisa indica ainda que no 

grupo mais jovem, de 16 a 24 anos, a preferência por Lula sobe para 54%; Bolsonaro fica com 

24% e Ciro com 10%. Este grupo representa 15% da população. Os percentuais acima dizem 

respeito à pesquisa estimulada, isto é, quando é apresentada aos entrevistados uma lista de 

possíveis candidatos para que ele escolha o de sua preferência. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Youtube remove live de Bolsonaro com desinformação sobre urnas de mais 21 canais 

de aliados do presidente 
Poder Executivo | 27/07/2022 – 09h 

 

O Youtube removeu a live de julho de 2021 em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) 

promoveu desinformação e teorias da conspiração contra as urnas eletrônicas também dos 

canais dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carlos Jordy (PL-RJ), do senador 

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do deputado estadual Gil Diniz (PL-SP). Na terça-feira (26), a 

plataforma já havia apagado o mesmo conteúdo do perfil de Jair Bolsonaro, após os novos 

ataques feitos ao processo eleitoral brasileiro em reunião com embaixadores. De acordo com 

a Novelo Data, além do canal do presidente, outros 21 perfis bolsonaristas também tiveram o 

mesmo vídeo bloqueado. Mesmo assim, segundo a consultoria, a mesma live segue no ar nos 

canais Pingos nos Is e na TV Brasil. Na live, Bolsonaro difundiu uma série de alegações falsas 

de fraude nas eleições. Afirmou ter "indícios fortíssimos" que colocavam em dúvida os 

resultados das eleições no país, mas que não tinha "como se comprovar que as eleições não 

foram ou foram fraudadas". Fonte: O Globo 
Leia mais 
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TSE recebe apoio do grupo Prerrogativas no combate à desinformação e à violência 

política 
Poder Judiciário | 26/07/2022 – 18h49min 

 

"O Tribunal Superior Eleitoral não está só, porquanto a sociedade não tolera o 

negacionismo eleitoral".  A afirmação foi feita na tarde de terça-feira (26) pelo presidente do 

TSE, ministro Edson Fachin, durante audiência com integrantes do grupo Prerrogativas,  

coletivo formado por advogados, juízes, juristas, professores e pesquisadores de várias áreas 

do Direito, que atua em defesa do Estado Democrático de Direito. Coordenado pelo advogado 

Marco Aurélio de Carvalho, o grupo manifestou apoio irrestrito à Justiça Eleitoral (JE) e ao 

sistema eletrônico de votação, bem como a convicção plena de que os resultados das eleições 

expressos pelas urnas eletrônicas são totalmente seguros, verdadeiros e confiáveis. Fonte: 

ASCOM TSE 
Leia mais 
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PP oficializa apoio à candidatura de Bolsonaro na quarta-feira (27), em Brasília 

Poder Executivo | 26/07/2022 – 16h29min 

 

O PP, partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai oficializar na 

quarta-feira (27) o apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), durante a convenção 

nacional do partido. O evento será no auditório Nereu Ramos, na Câmara, em Brasília. Além 

de Bolsonaro, são esperados governadores, ministros, dirigentes partidários, parlamentares e 

filiados. O evento será transmitido pelo canal do Progressistas no YouTube. A candidatura 

Bolsonaro foi oficializada na convenção nacional do PL no domingo (24), no Maracanãzinho,  

Rio de Janeiro. No evento, ele voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), chamando os ministros de “surdos da capa preta”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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TSE vai 'coibir violência como arma política e enfrentar desinformação como prática 

do caos', diz Fachin 

Poder Judiciário | 26/07/2022 – 16h42min 

 

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

terça-feira (26) que a Justiça Eleitoral não vai tolerar a violência como arma política nas 

eleições – e vai agir para combatê-la. Fachin disse ainda que a violência eleitoral é uma 

espécie de violência política e que também é preciso coibir a "desinformação como prática do 

caos". As declarações foram dadas em reunião com juristas no início da tarde. O ministro disse 

ainda que “o TSE não está só, porquanto a sociedade não tolera o negacionismo eleitoral”.  

Segundo Fachin, “o ataque às urnas eletrônicas como pretexto para se brandir cólera não 

induzirá o país a erro. Há 90 anos, criamos a Justiça Eleitoral para que ela conduzisse eleições 

íntegras e o Brasil confia na sua Justiça”. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Orçamento de 2023 terá 16 relatores setoriais 

Poder Legislativo | 27/07/2022 –12h03min 

 

Para otimizar a análise do Orçamento da União pela Comissão Mista de Orçamento 

(CMO), o trabalho é dividido em 16 áreas temáticas. Cada uma dessas áreas tem um relator 



 
 
 

setorial, indicado entre os parlamentares integrantes da CMO. Neste ano, os senadores 

ficaram responsáveis por seis áreas temáticas do Orçamento de 2023, como foi definido em 

junho na CMO.  Cabe a cada relator setorial definir um parecer sobre sua área temática, que 

depois será analisado e votado na comissão. Em seguida o texto é incorporado ao relatório-

geral, que neste ano será elaborado pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI). O senador 

Confúcio Moura (MDB-RO), que vai responder pelo orçamento de Saúde, falou em entrevis ta 

à Rádio Senado sobre as dificuldades que o setor está enfrentando no país. — Estamos 

consolidando os Orçamentos dos últimos 5 anos para verificarmos a evolução dos gastos, das 

receitas. No entanto, a gente sabe que a saúde tem que deixar reservas, reservas 

principalmente para o pagamento das emendas individuais e emendas de bancada, além das 

necessidades da pasta, que são imensas, dramáticas. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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Estatais devem atender governo Bolsonaro e ampliar dividendos 

Poder Executivo | 27/07/2022 – 05h01min 

 

A Caixa Econômica Federal e a Petrobras devem atender ao pedido do governo 

federal e ampliar a distribuição de dividendos, segundo apurou o Valor. Na segunda-feira (25),  

o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago,  

informou que a União, por meio da Junta de Execução Orçamentária (JEO), questionou as 

quatro maiores estatais sobre a possibilidade de elas recolherem dividendos adicionais junto 

aos cofres públicos. Essa política, que abastece os cofres do governo às vésperas da eleição,  

permitirá ao governo se beneficiar de políticas que foram recentemente criticadas pelo 

presidente Jair Bolsonaro, sobretudo em relação aos lucros obtidos pela Petrobras. Ele já 

afirmou que a estatal estava “obesa” e chamou sua distribuição de dividendos de “estupro”.  

Segundo fontes da instituição financeira, a cúpula do banco finaliza a proposta a ser enviada 

ao governo entre até quarta-feira (27), mas ela antes terá de ser avaliada pelo Conselho de 

Administração. O estatuto da Caixa permite uma distribuição de até 50% do lucro, mas hoje 

paga cerca de 25%. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Recondução de Aras foi um “gravíssimo erro”, diz Randolfe Rodrigues 
Poder Legislativo | 27/07/2022 –07h46min 

 

O Procurador-geral da República, Augusto Aras foi reconduzido para o cargo pelo 

Senado Federal em agosto de 2021. Apesar das críticas de que estaria alinhado ao presidente 

Jair Bolsonaro (PL) durante o seu primeiro biênio à frente do Ministério Público Federal, alguns 

senadores da oposição afirmaram que estavam dando um novo “voto de confiança” a Aras. 

Líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirma que a recondução do 

PGR foi um erro. “Acho que foi um grave erro da parte dos meus colegas senadores. Um 

gravíssimo erro! Voto de confiança se dá na primeira vez”, afirmou o senador ao Congresso 

em Foco. “Na primeira vez, o senhor Aras já disse a quem ele servia. E não era ao Ministério 

Público”, completa. Augusto Aras foi reconduzido com 55 votos favoráveis, dez contra e uma 

abstenção. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 
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Ministro da Defesa de Bolsonaro reafirma compromisso democrático 

Poder Executivo | 27/07/2022 – 05h01min 

 



 
 
 

O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou na terça-feira (26) que respeita 

a Carta Democrática Interamericana, texto que estabelece a democracia como forma de 

governo dos países das três Américas. A fala ocorreu na abertura da XV Conferência de 

Ministros da Defesa das Américas (CDMA), em Brasília, encontro que reuniu responsáveis  

pelas Forças Armadas dos países integrantes da Organização dos Estados Americanos 

(OEA). “Da parte do Brasil, manifesto respeito à carta da Organização dos Estados 

Americanos e a Carta Democrática Interamericana, e seus valores, princípios e mecanismos”,  

disse Nogueira, em um discurso breve. A carta da OEA diz que “a democracia representat iva 

é condição indispensável para a estabilidade, a paz e o desenvolvimento da região”. A fala 

antecedeu as manifestações de representantes de todos os países. Após a conferência, que 

terá continuidade na quarta-feira (27) com uma série de reuniões bilaterais, está prevista a 

assinatura da “Declaração de Brasília”, um reforço à Carta que geralmente é ratificado nas 

edições do encontro. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Auditores do TCU querem que governo explique efeitos dos gastos previstos na PEC 

das bondades 
Poder Legislativo | 26/07/2022 – 19h57min 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) deu prazo de 15 dias para o governo detalhar a 

origem dos recursos que serão usados no pagamento dos benefícios previstos na PEC das 

bondades, bem como os efeitos desses gastos sobre o endividamento público.  A proposta,  

apresentada pela área técnica do órgão, é uma resposta a um pedido de cautelar apresentado 

pelo procurador Lucas Rocha Furtado. Ele alega que “a emenda proposta é flagrantemente 

inconstitucional” e que pode, inclusive, levar à impugnação de mandato eletivo. Apesar de ter 

rejeitado o pedido de cautelar, os técnicos da Secretaria de Macroavaliação Governamental 

(Semag) recomendaram ao relator, ministro Aroldo Cedraz, que esclarecimentos sejam 

solicitados ao Ministério da Economia. A Semag é o órgão responsável pela análise anual das 

contas do presidente da República. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Partidos da base vão pressionar Lira para que eleição de novo ministro do TCU ocorra 

em agosto 

Poder Legislativo | 26/07/2022 – 17h57min 

 

Dirigentes e líderes de partidos da base ampliarão, nos próximos dias, a pressão para 

que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), realize em agosto a votação do nome que 

a Casa indicará para compor o Tribunal de Contas da União (TCU). Antes mesmo da volta do 

recesso parlamentar, aliados devem sugerir que ele aproveite a semana de esforço 

concentrado – entre 1º e 5 de agosto – para que a Câmara escolha um nome a indicar para o 

órgão. Hoje, estão colocados para a disputa Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), Soraya 

Santos (PL-RJ), Hugo Leal (PSD-RJ) e Fábio Ramalho (MDB-MG). Para tentar convencer o 

parlamentar alagoano, lideranças utilizarão o argumento de que um eventual adiamento da 

escolha de quem a Câmara indicará para o TCU pode determinar a vitória de um nome menos 

alinhado ao presidente da Casa. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Ex-ministros do STF, artistas, acadêmicos, banqueiros e outros assinam carta em 

defesa da democracia e das urnas eletrônicas 

Mercado | 26/07/2022 – 17h11min 

 



 
 
 

Ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), empresários, banqueiros e artistas 

assinaram uma carta em defesa da democracia e do processo eleitoral após seguidos ataques 

do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra as urnas eletrônicas. A carta e a lista com os nomes 

foram divulgadas na terça-feira (26) no site da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo (USP) (veja lista completa aqui). Carlos Ayres Britto, Carlos Velloso, Celso de Mello,  

Cezar Peluso, Ellen Gracie, Eros Grau, Marco Aurélio Mello, Sepúlveda Pertence e Sydney 

Sanches são os ex-ministros do STF que assinam o documento. A carta diz que recentes 

"ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral 

e o Estado Democrático de Direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira". Fonte: 

G1 Notícias 
Leia mais 
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Senadores acusam vice-procuradora-geral de prevaricação em ação no STF 

Poder Legislativo | 26/07/2022 –16h31min 

 

Sete senadores protocolaram, na terça-feira (26), uma ação no Supremo Tribunal 

Federal (STF) pedindo a abertura de uma investigação por prevaricação contra a vice-

procuradora-geral da República Lindôra Araújo. Na segunda-feira (25), ela pediu o 

arquivamento de 7 das 10 apurações preliminares que têm como base o relatório final da CPI 

da Covid. Entre as investigações, 5 delas pediam o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro 

(PL). O documento é assinado pelos senadores Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues 

(Rede-AP), Renan Calheiros (MDB-AL), Humberto Costa (PT-PE), Tasso Jereissati (PSDB-

CE), Fabiano Contarato (PT-ES) e Otto Alencar (PSD-BA). Todos os parlamentares integraram 

a CPI da Covid no Senado. Eles acusam a vice-procuradora-geral de brindar a gestão do 

governo Bolsonaro. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Falta tecnologia nos canteiros de obras, mostra pesquisa da ABDI  
Poder Executivo | 27/07/2022 – 05h02min 

 

A construção civil faz pouco uso das ferramentas tecnológicas mais modernas, ficando 

atrás de outros segmentos da economia, apontou pesquisa da Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI). De acordo com a entidade, essa realidade diminui a 

produtividade do setor e aumenta o desperdício, o que gera impacto no preço ao consumidor 

final. Segundo a pesquisa, 95% dos entrevistados querem aprender sobre inovação, mas 

apenas 25,5% conhecem aplicações concretas de tecnologias 4.0, como impressão 3D, 

gestão digital de documentos, inteligência artificial e internet das coisas. A pesquisa está 

alinhada à sondagem feita pela ABDI sobre a digitalização de empresas brasileiras. O 

levantamento apontou que 23% do setor da construção civil realiza investimento em 

transformação digital, número que sobe para 52% em serviços; para 66%, no comércio; e 68%, 

na indústria. A gerente de projetos especiais da ABDI, Cynthia Mattos, diz que esse gargalo 

traz consequências para a competitividade do setor: “Há muita poss ibilidade de melhorar em 

produtividade e competitividade, fatores que impactam no preço ao consumidor final”. Fonte: Valor  

Econômico 
Leia mais 
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Empresas planejam aumentar investimentos em experiência do usuário em até 50% 

nos próximos dois anos 

Mercado | 27/07/2022 

 



 
 
 

A maioria das empresas, em todo o mundo, vai aumentar o investimento em 

tecnologias que ajudam a otimizar a experiência do cliente como caminho para incrementar 

conversões e fidelizar consumidores. Foi o que revelou o estudo “Transmitir experiências que 

conquistam negócios e constroem lealdade”, do MIT SMR Connections, encomendado pelo 

SAS. O levantamento, realizado entre agosto e setembro de 2021, contou com participantes 

de diversos setores. Dos 2.670 profissionais entrevistados globalmente, todos envolvidos ou 

familiarizados com as atividades de experiência do usuário, quase 50% afirmaram que suas 

empresas planejam ampliar os investimentos em tecnologia de experiência do cliente entre 

11% e 50% nos próximos dois anos, e mais de 20% têm planos de incrementar os 

investimentos relacionados à experiência do cliente entre 50% e 100% no mesmo período.  

Somente 5% não projetam nenhum aumento nesse espaço de tempo. A pesquisa também 

apontou que 72% dos entrevistados esperam um retorno positivo alto ou moderado dos 

recursos investidos em tecnologia de experiência do usuário em dois anos. Entretanto, o 

estudo revelou que somente os recursos tecnológicos, por mais robustos que sejam, não vão 

resolver os problemas de experiência do consumidor sozinhos. O uso de chat em tempo real 

é um caso exemplar, a porcentagem de empresas com a pior e a melhor classificação de 

experiência do usuário o utilizam na mesma proporção - 61% cada. Fonte: Abranet 
Leia mais 
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