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DESTAQUES 

 

A Agenda Regulatória da ANPD para o biênio 2023–2024 já está em fase de planejamento 

Poder Executivo | 05/08/2022 – 10h19min 

 

A partir de sexta (05) até o dia 31 de agosto de 2022, a ANPD receberá contribuições 

da sociedade para a elaboração da Agenda Regulatória para o biênio 2023–2024. As 

contribuições para a elaboração da agenda serão feitas exclusivamente por meio da 

Plataforma Participa + Brasil, em forma de avaliação qualitativa, segundo grau de importância 

dos temas. O instrumento para essa coleta de contribuições será a Tomada de Subsídios, que 

tem o objetivo de identificar temas considerados relevantes pela sociedade para estudos e/ou 

regulamentação sobre proteção de dados pessoais pela ANPD durante o biênio 2023-2024. A 

Agenda Regulatória é o instrumento de planejamento que agrega as ações regulatórias 

prioritárias da ANPD e que serão objeto de estudo ou de tratamento pela Autoridade para o seu 

período de referência. Fonte: ASCOM ANPD 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel coloca em consulta pública alteração no Regulamento de Qualidades de Serviços  

Poder Executivo | 04/08/2022 – 23h52min 

 

O Conselho Diretor da Anatel decidiu por unanimidade na quinta-feira, 4, submeter à 

consulta pública, pelo prazo de 45 dias, proposta de reavaliação pontual do Regulamento de 

Qualidade dos Serviços de Telecomunicações – RQUAL. O texto atual dispõe que as 

informações de responsabilidade da Anatel e das prestadoras que sejam necessárias ao 

cálculo de indicadores serão disponibilizadas à Entidade de Suporte a Aferição da Qualidade 

até o dia 10 do mês subsequente ao da coleta, ressalvada a aferição da Pesquisa de 

Qualidade Percebida, que segue calendário próprio. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Câmara aprova PL que pune golpes cometidos por meio de redes sociais 

Poder Legislativo | 04/08/2022 – 21h28min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira (4) um projeto de lei (PL) que 

estabelece punição para quem aplica golpes por meio das redes sociais. O PL define que a 

pena será maior quando a vítima for idosa ou parte de uma relação amorosa. O texto segue 

para análise do Senado. O substitutivo do relator deputado Subtenente Gonzaga (PSD-MG) 



 
 
 
propôs que o Código Penal seja alterado para incluir novas hipóteses do crime de estelionato, 

que é a busca de vantagem por meio de fraudes que induzam a vítima a erro: estelionato 

emocional, fraude eletrônica, estelionato contra idoso ou vulnerável. Segundo o deputado, o 

crime de estelionato foi potencializado pela internet e as novas interações por meio de redes 

sociais e outros aplicativos. “O criminoso utiliza-se da facilidade do meio virtual para enganar 

suas vítimas, o que enseja um agravamento da reprimenda a ser imposta nesses casos”, disse. 
Fonte: Agência Brasil 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Subcomissão vai debater conectividade em escolas 

Poder Legislativo | 04/08/2022 – 16h11min 

 

A conectividade e os meios para garantir a estudantes e professores da rede pública o 

acesso a dispositivos com conexão à internet de alta velocidade será o tema da audiência 

pública que acontece na segunda-feira (8), a partir das 10h. O debate será promovido pela 

Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia. Foram 

convidadas Ariana Britto, coordenadora de Produção de Conhecimento do Centro de 

Excelência e Inovação em Políticas Educacionais (Ceipe), e Yasmin Melo, pesquisadora-

consultora na Vanderbilt University. Também foi convidado Romualdo Portela de Oliveira, 

diretor de Pesquisa e Avaliação do Cenpec. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Falta de habilidade digital do brasileiro pode barrar evolução do 5G, diz Conexis 

Mercado | 05/08/2022  

 

Apesar do Brasil estar entrando na era do 5G puro, ainda há um número grande de 

pessoas sem habilidades para usar todas as possibilidades que essa tecnologia disruptiva vai 

oferecer e isso tem a ver com a educação do país, como avalia o presidente-executivo da 

Conexis, Marcos Ferrari. Pesquisa da União Internacional de Telecomunicações (UIT), 

realizada em 2020, mostra que apenas 21% da população do país tem habilidade básicas 

ligadas a TICs, como enviar um e-mail ou anexar um arquivo. “Esse número cai 

vertiginosamente quando se olha para os indivíduos aptos a realizarem atividades avançadas, 

na casa de 3%”, disse o presidente da entidade, que congrega as maiores operadoras do país. 

Para ele, essa realidade é uma barreira para o avanço das aplicações usando o 5G e os 

benefícios trazidos pela tecnologia podem demorar de ser sentidos pelo consumidor brasileiro. 
Fonte: Telesíntese 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

“Garantido”, diz Bolsonaro sobre mudança na tabela do IR 

Poder Executivo | 04/08/2022 – 20h58min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse na 5ª feira (4.ago.2022) que a atualização da 

tabela do IR (Imposto de Renda) está garantida. O chefe do Executivo afirmou ter recebido aval 

da equipe econômica para a medida, mas que ainda não “bateu o martelo” sobre o percentual 

de isenção. “Está garantido com a equipe econômica. Vamos começar –não vou dizer o 

percentual ainda porque não batemos o martelo– a corrigir a tabela que cada vez [mais] está 

se transformando não em uma tabela de Imposto de Renda, mas em redutor de renda”, disse 

em live nas redes sociais. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Teto de gastos pode ser relativizado, diz Pacheco 

Poder Legislativo | 04/08/2022 – 16h26min 



 
 
 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou na 5ª feira (4.ago.2022) 

que o teto de gastos poderia ser relativizado em casos específicos, como durante a pandemia 

de covid-19, em que concessões foram feitas em prol de benefícios sociais. A declaração de 

Pacheco foi dada durante a Expert XP, evento com investidores promovido pela XP. Em sua 

fala, o presidente do Senado disse ainda que o teto é uma “conquista” importante para conter 

as despesas públicas. Segundo o senador, a relativização do teto de gastos pode acontecer 

em momentos “excepcionais” e para “fins específicos” voltados para alguma função social 

relevante. Defendeu também um “alinhamento” sobre os gastos públicos entre o próximo 

governo e o Congresso Nacional, para que haja efeitos fiscais e ainda seja possível a 

implementação de medidas emergenciais. Ele reitera que a decisão não pode ser tomada só 

pelo Poder Legislativo. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Índice de inflação ao consumidor em julho registra menor taxa para o mês desde o início 

do Plano Real  

Mercado | 05/08/2022 – 15h30min 

 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Getúlio Vargas, pelo Índice 

Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), ficou em -1,19% no mês fechado de julho. É 

a menor taxa mensal do IPC desde o início do Plano Real, em 1994. O resultado só foi possível 

graças à queda dos preços de gasolina e de energia elétrica, em função da lei que reduziu o 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, energia 

elétrica, comunicações e transporte público. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Promulgada compensação a estados por perdas do ICMS de combustíveis  

Poder Executivo | 05/08/2022 – 12h38min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) promulgou as regras para compensar estados e o 

Distrito Federal por perdas de arrecadação do ICMS sobre combustíveis, após a derrubada de 

vetos pelo Congresso Nacional em julho último. Conforme o Diário Oficial da União da sexta-

feira (5), foram incorporados à Lei Complementar 194/22 itens que tratam da compensação a 

entes federativos por meio de descontos em parcelas de dívidas refinanciadas junto à União. A 

Lei Complementar 194/22, oriunda do Projeto de Lei Complementar 18/22, determina a 

aplicação de alíquotas de ICMS pelo piso (17% ou 18%) para produtos e serviços essenciais 

quando incidente sobre bens e serviços relacionados a combustíveis, gás natural, energia 

elétrica, comunicações e transporte coletivo. Fonte: Diário do Poder 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pequenos negócios criam 72% das vagas do 1º semestre 

Mercado | 05/08/2022 – 11h21min 

 

As micro e pequenas empresas (MPE) alavancaram a abertura de empregos formais 

no 1º semestre. Dos cerca de 1,33 milhão de postos de trabalho formais criados no Brasil de 

janeiro a junho, 961,2 mil, o equivalente a 72,1% do total, originaram-se em pequenos 

negócios. Os números constam no levantamento do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas), com base em dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados), do Ministério da Economia. O desempenho das MPE é significativamente 



 
 
 
superior ao das médias e grandes empresas, que abriram 279,1 mil vagas nos 6 primeiros 

meses de 2022. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

MEC espera finalizar em agosto diagnóstico para conectividade nas escolas  

Poder Executivo | 04/08/2022  

 

O Ministério da Educação (MEC) espera finalizar até o final de agosto o diagnóstico da 

conectividade nas escolas que vai basear a implementação de programas e alocação de 

recursos. A expectativa foi compartilhada na quinta-feira, 4, pela diretora de Articulação e Apoio 

às Redes de Educação Básica do órgão, Ana Caroline Vilasboas, durante painel no EdTechs e 

as Escolas Públicas, evento realizado pelo Telesíntese. O diagnóstico está sendo realizado por 

meio da plataforma para gestão escolar, PDDE Interativo. Os gestores estão preenchendo um 

guia que detalha questões de infraestrutura e apropriação de tecnologia. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

O 5G e as Escolas: ‘Sem equipamento, não adianta conectividade’, ressaltam gestores  

Mercado | 05/08/2022  

 

A pandemia da Covid-19 forçou avanços tecnológicos nas escolas públicas de todo 

país. Em meio ao desafio de usufruir dos recursos digitais após o retorno ao ambiente 

presencial, a promessa firmada no leilão do 5G de levar conectividade às escolas é 

comemorada por gestores educacionais, mas também levanta o debate sobre a estrutura das 

instituições para que a iniciativa signifique algo além do mero sinal de internet. “Não adianta a 

internet chegar até determinada escola se ela não tem equipamentos acessíveis e se ela não 

sabe quais recursos vai utilizar”, destacou Maritê Moro Neocatto, coordenadora do Núcleo de 

Tecnologia Educacional Municipal da Secretaria de Educação de Santa Maria (RS), durante 

painel no EdTechs e as Escolas Públicas, evento promovido pelo Telesíntese. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Molon convoca coletiva e deve manter candidatura ao Senado 

Poder Legislativo | 05/08/2022 – 15h09min 

 

O deputado federal Alessandro Molon (PSB) convocou uma entrevista coletiva para 

anunciar a decisão sobre a candidatura ao Senado no fim da tarde de hoje. O convite foi 

enviado após a Executiva Nacional do PT decidir manter o apoio a Marcelo Freixo (PSB) para o 

governo do Rio e referendar a indicação de André Ceciliano (PT) para o Senado Federal. 

Quadros do PSB, contudo, não acreditam na desistência de Molon. Nos últimos dias, mesmo 

com a aliança de Freixo com o PT ameaçada, o deputado federal usou as redes sociais para 

compartilhar o apoio da classe artísticas e de intelectuais, além de publicar o resultado de 

pesquisas que o apontam como 1º colocado para o Senado no Rio. Outro ponto que pesa pela 

expectativa de manutenção é o próprio discurso de Molon na convenção do PSB, há duas 

semanas, em que o deputado afirmou que as candidaturas dele e de Freixo eram “definitivas” e 

“irrevogáveis”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Barroso diz que TSE não pode ser ‘culpado’ por investidas das Forças Armadas ao 



 
 
 

processo eleitoral 

Poder Judiciário | 05/08/2022 – 14h10min 

 

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse, na sexta-

feira (5), que a Justiça Eleitoral não pode ser responsabilizada pelas investidas das Forças 

Armadas contra o sistema eleitoral. Barroso dirigiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 

fevereiro e trabalhou na preparação das eleições de outubro. Na gestão dele, com aval do 

plenário, os militares foram convidados para integrar a Comissão de Transparência das 

Eleições (CTE) e passaram a dirigir sucessivos questionamentos ao processo eleitoral e a 

reproduzir argumentos infundados do presidente Jair Bolsonaro (PL) que colocam sob suspeita 

a segurança das urnas. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Manifesto da Fiesp pró-democracia pede compromisso com ‘a soberania do povo 

expressa pelo voto’ 

Mercado | 05/08/2022 – 14h02min 

 

O manifesto articulado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 

em defesa da democracia pede a estabilidade democrática, o respeito ao Estado de Direito e o 

desenvolvimento como o “sentido maior” do 7 de Setembro deste ano. O texto também reitera 

um compromisso com “a soberania do povo brasileiro expressa pelo voto”, a independência 

dos Poderes e a importância do Supremo Tribunal Federal (STF). A carta tem adesão de mais 

de cem entidades, segundo lista preliminar obtida pelo Estadão. Entre os signatários estão a 

Câmara Americana de Comércio (Amcham) e a Fundação Fernando Henrique Cardoso. 

Centrais sindicais também assinam o texto, como a CUT, além de entidades ligadas à proteção 

ambiental, como Greenpeace e WWF. O manifesto foi publicado na edição de sexta-feira (5) 

em jornais de grande circulação. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

União Brasil oficializa Soraya Thronicke para a Presidência 

Poder Executivo | 05/08/2022 – 11h56min 

 

O União Brasil oficializou na sexta-feira (5) a senadora Soraya Thronicke como a pré-

candidata do partido à Presidência da República. Ela substitui o deputado Luciano Bivar (União 

Brasil), que desistiu da corrida ao Planalto para tentar a reeleição à Câmara. O vice será o ex-

secretário da Receita Federal Marcos Cintra (União Brasil). A chapa foi oficializada durante a 

convenção nacional da legenda, em São Paulo. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  
Damares lança candidatura ao Senado pelo DF 

Poder Legislativo | 05/08/2022 – 11h44min 

 

A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos) 

anunciou na sexta-feira (5) que vai disputar o Senado pelo Distrito Federal. A candidatura foi 

oficializada durante convenção do diretório regional do partido, em Brasília. “Somos a melhor 

proposta para o Senado. Não foi um processo fácil, mas o presidente Bolsonaro vai ter um 

palanque legítimo. Nossa prioridade também é a reeleição do maior homem que já governou 

essa nação”, disse Damares. Fonte: Poder 360  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Grupo de 41 procuradores do MPF divulga carta aberta em defesa da democracia e de 



 
 
 

eleições pacíficas 

Poder Executivo | 05/08/2022 – 11h40min 

 

Um grupo de 41 procuradores do Ministério Público Federal, capitaneado pelo 

procurador federal dos Direitos do Cidadão Carlos Alberto Vilhena, divulgou na sexta-feira (5) 

uma carta aberta em defesa da democracia e da realização de eleições pacíficas. No 

documento, eles condenam a violência política durante o processo eleitoral e dizem que a 

Constituição "não autoriza o uso das forças armadas contra quaisquer dos poderes da 

República, e toda insinuação nesse sentido, além de leviana, é inconstitucional e atentatória ao 

Estado Democrático de Direito". "Nós, que formamos o Sistema PFDC, estamos cientes do 

nosso papel constitucional de defesa do exercício da cidadania. Desse modo, permanecemos 

vigilantes e prontos a contribuir com os demais órgãos e instituições de Estado, especialmente 

com o Ministério Público Eleitoral, na fiscalização de abusos e ilícitos eleitorais, principalmente 

aqueles que violem direitos humanos e ameacem a ordem democrática", afirmam. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Economistas elaboram propostas a candidatos ‘democráticos’ e excluem Bolsonaro 

Mercado | 05/08/2022 – 11h35min 

 

Um grupo de economistas brasileiros renomados elaborou um documento com 

propostas para o próximo governo. Batizado de “Contribuições para um governo democrático e 

progressista", o documento de 68 páginas foi apresentado às equipes dos candidatos Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT) e Felipe D’Avila (Novo). A 

equipe do presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, não recebeu o documento. 

“Passamos para pessoas dessas equipes que tínhamos contato, mas é uma sugestão para 

todos os candidatos que estejam no campo democrático”, disse Bernard Appy, um dos seis 

formuladores da proposta, ao Valor. Ele comandou a Secretaria de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda entre 2003 e 2008 e atualmente é diretor do Centro de Cidadania Fiscal. 

“Não foi passado para a equipe do Bolsonaro por compreensão do grupo de que o pressuposto 

é que, para o próximo governo, o preceito básico é o respeito ao estado democrático de 

direito”, explicou Appy. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Globo confirma sabatina com Bolsonaro e divulga datas 

Poder Executivo | 05/08/2022 – 11h25min 

 

O programa “Jornal Nacional”, da Rede Globo, confirmou na sexta-feira (5) que o 

presidente Jair Bolsonaro (PL) participará da sabatina na sede da emissora, no Rio de Janeiro. 

A informação já havia sido confirmada pelo Poder360. Segundo a emissora, a assessoria do 

chefe do Executivo mandou um e-mail na noite de quinta-feira (4) manifestando interesse em 

ser entrevistado, mas indicando que a entrevista fosse feita no Palácio da Alvorada. A emissora 

afirmou que as regras não possibilitam que a entrevista fosse feita em Brasília. Na manhã de 

sexta-feira (5), a Globo afirmou que a assessoria de Bolsonaro enviou outro e-mail dizendo que 

a mensagem anterior indicava uma preferência do presidente, mas que não havia resistência 

em ir ao Rio de Janeiro para a entrevista. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Eleições 2022: termina na sexta-feira (5) prazo de convenções para escolha de 

candidatos 

Poder Judiciário | 05/08/2022 – 09h37min 

 

Termina na sexta-feira (5) o prazo para que os partidos políticos realizem convenções 



 
 
 
para deliberar sobre a formação de coligações e a escolha de candidatas e candidatos que vão 

disputar as Eleições 2022. Os escolhidos para concorrer aos cargos de presidente e vice-

presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal, deputado 

estadual e distrital devem ser registrados na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. O primeiro 

turno das eleições ocorrerá no dia 2 de outubro e, eventual segundo turno, no dia 30 do mesmo 

mês. Fonte: ASCOM TSE  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Divulgação de bens de candidatos não fere LGPD, afirmam especialistas 

Mercado | 04/08/2022 – 11h26min 

 

Usada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para justificar a restrição imposta à 

divulgação de bens de candidatos, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) não prevê a 

omissão de informações neste tipo de caso, segundo especialistas ouvidos pelo GLOBO. A 

restrição adotada pela Corte neste ano, reduzindo o acesso à informação no portal das 

eleições, foi criticada na semana por entidades em defesa da transparência. Bens como carros, 

imóveis ou cotas de participação em empresas não são detalhados e não é possível saber do 

que se tratam. Se o candidato tem ações, por exemplo, não é possível saber a qual empresa 

elas se referem ou o tamanho de sua participação. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Alexandre contraria PGR e não aceita arquivamento de inquérito que atinge Bolsonaro 

Poder Judiciário | 05/08/2022 – 14h52min 

 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou, na 

sexta-feira (5), o arquivamento do inquérito sobre o vazamento de dados pelo presidente Jair 

Bolsonaro (PL), promovido pela Procuradoria-Geral da República (PGR). “Não conheço dos 

pedidos de reconsideração e impugnação da Procuradoria Geral da Republica, por 

impertinentes e intempestivos”, diz um trecho da decisão. A investigação foi aberta para apurar 

se o presidente cometeu crime ao divulgar a íntegra de um inquérito da Polícia Federal (PF) 

sobre uma invasão ao sistema eleitoral ocorrida em 2018. O material foi disponibilizado nas 

redes sociais em uma tentativa de colocar sob suspeita a segurança das urnas eletrônicas, 

embora o delegado responsável pela investigação vazada não tenha encontrado inícios de 

manipulação de votos ou fraudes eleitorais. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Barroso prorroga investigação que apura se Bolsonaro incitou descumprimento de 

medidas sanitárias 

Poder Judiciário | 04/08/2022 – 18h36min 

 

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendendo a 

pedido da Polícia Federal (PF), prorrogou por 60 dias o prazo das investigações para apurar se 

o presidente da República, Jair Bolsonaro, e outros agentes públicos incitaram a população a 

adotar comportamentos inadequados para o combate à pandemia da covid-19. A Petição (PET) 

10064 foi autuada a partir do Relatório Final da CPI da Pandemia. Além do indiciamento do 

presidente da República, a comissão pede a investigação, também, do senador Flávio 

Bolsonaro (PL-RJ), dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), Carla Zambelli (PL-

SP), Beatriz Kicis (PL-FF), Osmar Terra (MDB-RS), Ricardo Barros (PP-PR) e Carlos Jordy 

(PL-RJ) e do então ministro Onyx Lorenzoni. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 



 
 
 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Sancionada lei que altera regras de restos a pagar da LDO de 2022 

Poder Executivo | 05/08/2022 – 13h25min 

 

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.435/2022, que faz alterações na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 para aperfeiçoar procedimentos contábeis 

relacionados à execução de "restos a pagar", que são despesas empenhadas, mas não pagas 

até 31 de dezembro de cada ano. A norma foi publicada na edição de sexta-feira (5) do Diário 

Oficial da União, com três vetos presidenciais que ainda serão analisados pelo Congresso 

Nacional em sessão a ser agendada. A lei recém-sancionada adota um procedimento contábil 

para permitir que a liquidação de restos a pagar não processados seja feita em favor de um 

contratado diferente daquele que estava indicado na nota de empenho. Isso vale apenas em 

duas situações, consideradas excepcionais: em caso de desistência do credor original ou em 

caso de rescisão contratual. O procedimento só pode ser realizado se houver vantagem e 

interesse da administração pública na execução do serviço previsto. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Ministra Cármen Lúcia pede informações sobre mudança do local de desfile do 7 de 

setembro no Rio 

Poder Judiciário | 05/08/2022 – 15h31min 

 

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu informações ao 

presidente Jair Bolsonaro, a serem prestadas em até cinco dias, sobre a alteração do local do 

desfile cívico-militar do 7 de Setembro e das comemorações do bicentenário da Independência 

no Rio de Janeiro (RJ). A ministra é a relatora da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 998, em que a Rede Sustentabilidade questiona a mudança. A legenda 

argumenta que a realização do desfile na avenida Atlântica, em Copacabana, e não na avenida 

Presidente Vargas, no centro da cidade, anunciada pelo presidente da República no último fim 

de semana, não tem motivação técnica, mas político-eleitoral. Segundo a Rede, a intenção de 

Bolsonaro é “associar sua candidatura ao apoio institucional das Forças Armadas” e “vender a 

ideia” de que teria amplo apoio popular, “divulgando o evento como apoio à sua reeleição”. 
Fonte: ASCOM STF 

Leia mais 
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STF reconduz presidente do Pros que apoia aliança com Lula  

Poder Judiciário | 05/08/2022 – 15h14min 

 

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski reconduziu o 

fundador do Pros (Partido Republicano da Ordem Social), Eurípedes Jr., à presidência do 

partido na sexta-feira (5). A decisão é mais um desdobramento do vaivém que tem alterado o 

comando da legenda nos últimos dias. O comando do Pros havia sido devolvido para 

Eurípedes no domingo (31), por decisão do ministro do STJ Jorge Mussi. Na quinta-feira (4), 

porém, a sentença foi revista pela própria corte: o ministro Antônio Carlos Ferreira argumentou 

que o STJ não tem competência para analisar o caso neste momento, já que ainda resta uma 

fase processual em segunda instância, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Fonte: Folha de S. 

Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 
 

Comandante da Marinha irá a 7 de Setembro convocado por Bolsonaro no Rio  

Poder Executivo | 05/08/2022 – 14h59min 

 

O comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, irá participar do ato de 7 de setembro 

no Rio de Janeiro, convocado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) na praia de Copacabana. 

Segundo a assessoria, o almirante de esquadra aproveitará que terá outra agenda na cidade 

para comparecer ao evento. Autoridades acompanham com atenção a parada militar na capital 

fluminense porque foi convocada pelo presidente sob o receio ganhar contornos eleitoreiros e 

ser palco de novos ataques às instituições e ao processo eleitoral. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Lula critica agências e diz que política pública é do governo 

Poder Executivo | 05/08/2022 – 13h32min 

 

O ex-presidente e pré-candidato ao Palácio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 

fez críticas às agências reguladoras na sexta-feira (5). Uma delas foi genérica, mas também 

citou a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a Anatel (Agência Nacional de 

Telecomunicações). “Muitas vezes a gente cria uma agência para ela facilitar e quando o 

cidadão toma posse na agência ele acha que manda mais do que o ministro”, declarou o 

petista. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Comissão de juristas deve votar em setembro anteprojeto sobre Lei do Impeachment 

Poder Legislativo | 05/08/2022 – 13h12min 

 

A comissão de juristas que analisa a atualização da Lei do Impeachment (Lei 1.079, de 

1950) deve apresentar e votar um anteprojeto de lei sobre o tema no início de setembro. Para o 

presidente do colegiado, ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), o 

grupo de especialistas deve sugerir um texto “enxuto” e “denso” ao presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco. — Todos chegamos à consideração de que temos um texto muito denso. 

Contribuições riquíssimas. Chegou o momento de nós, de certa maneira, condensarmos esse 

texto. Nós alteraríamos nosso cronograma de reuniões para, até o final de agosto, oferecer um 

texto consolidado. Um texto mais enxuto, que inclua as alterações promovidas pela 

Constituição de 1988. Que nós verticalizemos na parte procedimental a ampla defesa dos 

acusados nos processos de responsabilidade — afirmou. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

'Não deveríamos estar discutindo a urna eletrônica, e sim uma agenda para o país', diz 

presidente da Fiesp 

Mercado | 05/08/2022 – 09h32min 

 

Em resposta aos ataques ao sistema eleitoral feitos pelo presidente Jair Bolsonaro 

(PL), a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) publicou, na sexta-feira (5), 

seu manifesto "Em defesa da Democracia e da Justiça" ao lado de mais de 100 entidades da 

sociedade civil. Em entrevista ao jornal "Folha de S. Paulo", o presidente da federação, Josué 

Gomes da Silva, afirmou que não há liberalismo sem democracia e que a sociedade deveria 

estar discutindo uma agenda para o país. — É natural que a Fiesp assine um manifesto em 

defesa da democracia, já que não existe liberalismo, economia de mercado ou propriedade 

privada, valores tão caros à entidade e ao setor industrial, sem que exista segurança jurídica, 

cujo pilar essencial é a democracia e o Estado de Direito — afirmou. Na carta, as entidades 

defendem o respeito ao voto popular nas eleições, a harmonia entre os poderes Executivo, 



 
 
 
Legislativo e Judiciário, o STF (Supremo Tribunal Federal) e o TSE (Tribunal Superior 

Eleitoral), "que tem conduzido com plena segurança, eficiência e integridade nossas eleições 

respeitadas internacionalmente". Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro sanciona lei que permite governo doar bens durante campanha 

Poder Executivo | 05/08/2022 – 09h23min 

 

O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que autoriza o governo a doar "bens, 

valores ou benefícios" durante a campanha eleitoral, desde que o "encargo" fique com quem 

receber a doação, que podem ser entidades privadas ou públicas. Essa alteração vale apenas 

para o ano de 2022. A sanção do projeto foi publicada na sexta-feira (5) no Diário Oficial da 

União (DOU). Esse trecho foi incluído por parlamentares em um projeto que tratava de outro 

tema — a manutenção da verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT) — e não da lei eleitoral. A legislação eleitoral determina que, em anos de 

eleições, "fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da 

administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou 

de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior". 
Fonte: O Globo 

Leia mais 
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“Congresso terá protagonismo de manter democracia”, diz Lira 

Poder Legislativo | 05/08/2022 – 05h02min 

 

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

(4) que o Congresso Nacional terá “protagonismo” para a manutenção da democracia neste 

ano de eleições presidenciais. Para Lira, a pluralidade de pensamento dos parlamentares que 

compõem o Legislativo oferece equilíbrio ao ambiente político polarizado. Durante participação 

remota no evento Expert XP, sediado em São Paulo, Lira defendeu ainda que o Orçamento da 

União seja desvinculado e desindexado, para que haja flexibilidade na destinação de verbas 

federais. “O Congresso Nacional terá seu protagonismo no próximo governo, seja de reeleição 

do presidente atual, seja de eleição de outros candidatos”, afirmou o presidente da Câmara. 

“Nós teremos o protagonismo de manter a democracia, manter a estabilidade, trabalhar para a 

convergência em matérias que façam um país melhor. Eu não tenho dúvidas que será o 

Congresso o avalizador da diminuição da temperatura do país”, afirmou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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PSOL e Rede entram com pedido de impeachment de Aras por suposta blindagem a 

Bolsonaro 

Poder Legislativo | 04/08/2022 – 17h06min 

 

Deputados federais do PSOL e da Rede apresentaram ao presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), um pedido de impeachment do procurador-geral da República 

Augusto Aras, sob argumento de que ele tem atuado para blindar o presidente Jair Bolsonaro 

(PL) e seus aliados em investigações. Agora, cabe ao senador decidir se acolhe a solicitação e 

determina a instauração de um processo ou não. Não há prazo previsto em lei para que 

Pacheco tome uma decisão. Caso ele opte por dar segmento ao pedido feito pelos 

parlamentares, contudo, Aras passará a responder por crime de responsabilidade. No 

documento, os deputados listam diversas situações em que Aras arquivou ou deixou de 

investigar Bolsonaro e seus aliados. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Pacheco diz esperar manifestações de 7 de setembro ‘ordeiras, pacíficas e respeitosas’ 

Poder Legislativo | 04/08/2022 – 16h30min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou na quinta-feira (4) em 

São Paulo, que espera que as manifestações de 7 de setembro, que têm sido convocadas pelo 

presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, sejam “ordeiras, pacíficas e respeitosas 

às instituições”. Durante evento promovido pela XP, Pacheco disse ainda que “tudo o que não 

precisamos é de manifestações que busquem violar a Constituição”. Reafirmando a defesa das 

urnas eletrônicas, o presidente do Senado garantiu que quem vencer as eleições deste ano 

tomará posse no dia 1° de janeiro. Segundo o parlamentar, o vencedor “será definido pelo 

sistema eletrônico de votos”. Pacheco criticou também os ataques ao Supremo Tribunal 

Federal (STF), em meio ao acirramento do conflito de Bolsonaro com o Judiciário, mas 

defendeu uma discussão sobre mudanças nas competências da Corte. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Bolsonaro não irá à posse de Gustavo Petro na Colômbia 

Poder Executivo | 05/08/2022 – 15h21min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não vai à posse do presidente eleito da Colômbia, 

Gustavo Petro. Seu vice, o general Hamilton Mourão (Republicanos), declinou da tarefa para 

se dedicar à sua pré-campanha ao Senado. E o governo brasileiro será representado na 

solenidade pelo chanceler Carlos França. A cerimônia, que será realizada no domingo (7), 

sacramentará a chegada ao poder do primeiro governo de esquerda da história do país. A 

vitória de Petro foi alvo de crítica do presidente Jair Bolsonaro em junho deste ano, após o 

resultado das eleições. O chefe do Executivo brasileiro citou um pedido do colombiano para 

que jovens presos em protestos no país vizinho fossem soltos. Políticos ligados a Bolsonaro 

fizeram um mapa colocando a Colômbia como integrante de um grupo de países supostamente 

comunistas na região. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

5G: Anatel abre processo para checar se Vivo, Tim e Claro estão cumprindo obrigações 

Poder Executivo | 05/08/2022 – 10h15min 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) enviou notificação para Vivo, TIM e 

Claro avisando que vai começar a verificar se elas estão cumprindo os compromissos que 

assumiram no leilão das licenças para ativar o 5G. As companhias já ativaram o sinal em 

Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa e São Paulo. A iniciativa foi realizada antes 

mesmo do prazo máximo estabelecido pelo edital do leilão, que é 29 de setembro. Por ora, a 

fiscalização da Anatel terá caráter preventivo. Só a partir de 29 de setembro a agência 

reguladora poderá cobrar o cumprimento das metas e até mesmo aplicar sanções às empresas 

caso haja alguma irregularidade. A notificação enviada na quinta-feira (4) foi para aviso de 

abertura do Processos de Acompanhamento e Controle (PAC). Lá na frente, em caso de as 

teles saírem da linha, pode ser aberto um Procedimento de Apuração de Descumprimento de 

Obrigações (Pado). Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Apple diz a autoridades brasileiras que trabalha por atualização para 5G, mas não 



 
 
 

estabelece data 

Mercado | 05/08/2022 – 05h40min 

 

A Apple afirmou a autoridades brasileiras que está trabalhando pela atualização que 

permitirá que usuários do Iphone 13 usufruam do 5G ‘puro’ – standalone’ – no Brasil, mas não 

se comprometeu com uma data para disponibilizar o ajuste. A informação foi repassada à 

Coluna do Broadcast pelo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 

Carlos Baigorri, que participou de reunião com a companhia, em Palo Alto (EUA), junto do 

ministro das Comunicações, Fábio Faria. Os representantes da Anatel e do governo foram aos 

Estados Unidos para tentar sensibilizar a Apple a lançar a atualização até fim de setembro, 

quando o 5G deverá estar operacional em todas as capitais brasileiras. De acordo com 

Baigorri, a companhia informou que ainda está debruçada sobre algumas questões relativas ao 

software. A mensagem foi de que a Apple entendeu a urgência do pedido levado pela comitiva 

brasileira, mas que seguirá com seu princípio de apenas trabalhar com “produtos de 

excelência”. Portanto, só disponibilizará o ajuste quando estiver de fato pronto. Fonte: O Estado de S. 

Paulo 
Leia mais 
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Em Florianópolis, MCTI participa da abertura da Startup Summit 2022 

Poder Executivo | 04/08/2022 – 17h02min 

 

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações participou na quinta-feira (4) da 

cerimônia de abertura do Startup Summit 2022, evento de empreendedorismo inovador voltado 

para startups realizado em Florianópolis (SC). O evento vai até sexta-feira e conta com mais de 

5 mil participantes e 120 startups, mais de 90 palestrantes, sete palcos com palestras 

simultâneas, 14 trilhas de conteúdo, feira de negócios com mais de 50 expositores distribuídos 

em uma área de mais de 7 mil m2 no centro de convenções Centrosul. O ministro destacou a 

presença de startups de todo o Brasil e comentou que o evento é um local de aprendizado, 

troca de experiências e percepção do ambiente de negócios e oportunidades para essas 

empresas. Ele ressaltou que a proximidade com os países do Mercosul contribui para o desafio 

da internacionalização além de uma série de outras facilidades que podem orientar, preparar e 

apoiar os participantes no acesso ao mercado. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 
 

Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F, Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-905, Brasília-DF 

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

 


