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Medidas legais de 10 de maio de 2022 
 

Extrato das publicações do Diário Oficial da União (DOU) de interesse do setor de TI 
 

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Decreto nº 11.066, de 9 de maio de 

2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera o Decreto nº 9.887, de 27 de junho de 2019, que dispõe 
sobre a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho 
Escravo (Conatrae)”. 
 
Explicação: substitui o ministério da Economia pelo de Trabalho 
e Previdência na Comissão e no Grupo-Executivo do Conatrae. 
 

 
Resolução CONARQ nº 50, de 6 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre o Modelo de Requisitos para Sistemas 
Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (e-
ARQ Brasil), Versão 2”. 
 
Explicação: o e-ARQ Brasil tem por objetivo orientar aos órgãos 
e entidades integrantes do Sinar quanto à implantação da gestão 
arquivística de documentos, fornecer especificações técnicas e 
funcionais, bem como metadados para orientar a aquisição ou 
desenvolvimento de sistemas informatizados, 
independentemente da plataforma tecnológica em que forem 
desenvolvidos ou implantados. O e-ARQ Brasil é aplicável para 
os sistemas que produzem e mantêm somente documentos 
digitais ou para sistemas que compreendem documentos digitais 
e não digitais ao mesmo tempo. Esta Resolução entra em vigor 
em 16 de maio de 2022. 
 

 
Resolução CNPD nº 1, de 6 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Estabelece o Regimento Interno do Conselho Nacional de 
Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPD)”. 
 
Explicação: publica o regimento interno do CNPD que, entre 
outros, prevê que os membros do Conselho não podem se 
manifestar em nome do colegiado, exceto quando for expressa e 
formalmente autorizados pelo Presidente, ou quando se tratar de 
tema já deliberado pelo colegiado e nos termos deliberados; que 
os conselheiros que incorrerem em conduta incompatível com a 
dignidade exigida pela função poderão ser destituídos por 
decisão do Presidente da República, podendo ser tomada de 
ofício ou mediante provocação do Conselho Diretor da ANPD, 
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa; e que 
ficarão sujeitos a perda de mandato os conselheiros que faltarem 
mais de três vezes consecutivas ou cinco faltas alternadas, não 
justificadas. 
 
O regimento traz a previsão de outros casos, como a renúncia 
expressa do colegiado; estabelece que serão 3 reuniões ao ano 
em caráter ordinário e em caráter extraordinário a partir da 
convocação do seu Presidente. O quórum mínimo será de pelo 
menos 16 conselheiros, com maioria simples para aprovação de 
propostas, prevê que seja adotado sistema eletrônico de votação, 
concomitantemente ou em substituição às reuniões; que o 
Presidente do CNPD terá o voto de qualidade em caso de 
empate; e que as reuniões serão preferencialmente virtuais e não 
há previsão de transmissões para torna-las públicas. 
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Aprova, ainda, a criação de 5 grupos de trabalhos, que 
abordarão os seguintes temas: Subsídios à Política Nacional 
Proteção de Dados; Ações Educativas - cultura de proteção de 
dados; Acompanhamento da Agenda Regulatória; Transferência 
Internacional de dados; e Impactos da LGPD no setor público. Os 
grupos serão compostos por, no máximo, sete membros, e 
sempre em número ímpar, priorizando a pluralidade de setores. 
Também não poderão ter duração superior a 6 meses, podendo 
ser prorrogado por igual período. O Conselho poderá ter no 
máximo cinco grupos de trabalho simultâneos em funcionamento, 
exceto deliberação diversa do Presidente do CNPD. 
 

 
Resolução GECEX nº 339, de 9 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera para 0% as alíquotas do Imposto de Importação (II) 
incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações 
que menciona, na condição de Ex-tarifários”. 
 
Explicação: entre outros, inclui os seguintes ex-tarifários: 
Terminais para ensino interativo digital e videoconferências (NCM 
8517.62.59); Unidades portáteis de processamento de dados 
(NCM 8471.50.10); e Unidades de processamento de dados 
baseadas em processadores para máquinas automáticas de 
processamentos de dados (NCM 8471.50.10). Esta Resolução 
entra em vigor no dia 16 de maio de 2022. 
 

 
Portaria SETEC/MEC nº 300, de 9 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Prorroga o prazo de vigência do Grupo de Trabalho instituído 
pela Portaria Setec nº 603, de 8 de dezembro de 2021, por 30 
dias”. 
 
Explicação: prorroga os trabalhos do GT que tem como 
finalidade de elaborar e apresentar proposta de critérios e 
procedimentos para alteração de tipo de unidade e criação 
de novas unidades de ensino no âmbito dos Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia, dos Centros Federais de 
Educação Tecnológica (Cefet) e do Colégio Pedro II. 
 

 
Resolução ANAC nº 649, de 30 de 

novembro de 2021 
 

Retificação 
 

Visualizar medida 
 

 
“Aprovar a Emenda nº 02 ao Regulamento Brasileiro da Aviação 
Civil Especial - RBAC-E nº 94, intitulado “Requisitos gerais para 
aeronaves não tripuladas de uso civil”, consistente nas 
seguintes alterações” 
 
Explicação: altera o termo E94.701 para E94.505 e determina 
que o requerente de certificado de aeronavegabilidade especial 
para um RPA classe 2 ou 3 fará jus ao certificado mediante 
cadastro de aeronaves remotamente pilotadas (RPA) e a 
apresentação de uma declaração de conformidade, com seu 
projeto autorizado pela Anac. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CC/ME nº 541, de 9 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Maria Fernanda Nogueira Bittencourt para exercer o 
cargo de Subsecretária de Supervisão e Controle da 
Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade 
(Sepec/ME), DAS 101.5. 
 

 
Portaria CC/MCom nº 542, de 6 de 

maio de 2022 
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Visualizar medida 

 

Nomear: Isabela Gomes Gebrim para exercer o cargo de 
Subsecretária de Orçamento e Administração do Ministério 
das Comunicações (MCom), DAS 101.5. 
 

 
Portaria CC/SEAE/PR nº 540, de 6 

de maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: George Torquato Formeza para exercer o cargo de 
Diretor de Desenvolvimento Econômico e Social da 
Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República (SEAE/PR), exonerando Marcelo Conforto de 
Alencar Moreira do encargo, DAS 101.4. 
 

 
Portaria MTP nº 996, de 6 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Matheus Stivali para exercer o encargo de substituto 
do Secretário-Adjunto da Secretaria de Trabalho do Ministério 
do Trabalho e Previdência (MTP), dispensando Daniela Ferreira 
e Cruz, FCPE 101.5. 
 

 
Portaria ANPD nº 30, de 9 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Andressa Girotto Vargas para encargo de substituto 
do Coordenador de Normatização 1 da Coordenação-Geral de 
Normatização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
da Presidência da República (ANPD/PR), FCPE 1.10. 
 

 
Portaria SUSEP nº 7.955, de 6 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Daniel Mundim Ribeiro para exercer a função de 
Coordenador-Geral de Desenvolvimento da Tecnologia da 
Informação da Susep (CGTI/Susep), dispensando Rafael 
Guimarães Bisaggio do encargo, DAS 101.4. 
 

 
Decretos MTur de 9 de maio de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
Designar: Carla Sobrosa Mesquita Monsores e Fabiana Trindade 
Machado para comporem a lista de substituição da Diretoria 
Colegiada da Agência Nacional do Cinema (Ancine), como 2ª 
e 3ª substituta, respectivamente. 
 

 
Observação: É possível ter acesso aos textos das íntegras das medidas por meio do link localizado abaixo 
da identificação de cada ato. 
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