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Medidas legais de 16 de maio de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria CC nº 672, de 13 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Aprova o Plano de Dados Abertos da Casa Civil da 
Presidência da República para o biênio 2022-2024”. 
 
Explicação: aprova o Plano de Dados Abertos da Casa Civil para 
o biênio 2022-2024 e torna público: (i) o inventário de dados da 
Casa Civil; (ii) o resultado da consulta pública de medição do 
interesse público pelas bases da Casa Civil; (iii) a seleção dos 
dados a serem abertos; (iv) o cronograma de abertura dos dados; 
(v) a descrição de ações de incentivo ao uso e ao reuso de dados; 
e (vi) ações para o fomento e implementação da Política Nacional 
de Dados Abertos no âmbito da Casa Civil. O Plano de Dados 
Abertos terá vigência de 2 anos e estará disponível no portal do 
órgão, na seção "Acesso à Informação", subseção "Dados 
Abertos". 
 

 
Portaria MJSP nº 79, de 13 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui a Rede Nacional de Polícias Judiciárias no Combate 
à Corrupção (Renaccor) e define as regras para adesão de 
integrantes e para parcerias”. 
 
Explicação: institui a Renaccor como uma rede de articulação 
institucional do MJSP no combate à corrupção. A Renaccor busca 
estabelecer um ambiente favorável e seguro para o 
compartilhamento de experiências, de boas práticas, de 
capacitação integrada, dentre outras possibilidades de 
fortalecimento das unidades de Polícia Judiciária especializadas 
no combate à corrupção. A medida estabelece também os 
princípios, propósitos e responsabilidades da Rede. A 
participação dos órgãos integrantes da Rede será 
instrumentalizado por meio da assinatura de Termo de Adesão. 
 

 
Resolução BCB nº 229, de 12 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos 
ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições 
ao risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de 
capital mediante abordagem padronizada (RWA CPAD), de 
que tratam a Resolução CMN nº 4.958, de 21 de outubro de 2021, 
e a Resolução BCB nº 200, de 11 de março de 2022”. 
 
Explicação: introduz mudanças no requerimento de capital 
para o risco de crédito previstas em Basileia III. Entre outros, 
estabelece que para a apuração da parcela RWA CPAD, 
considera-se: i) a aplicação de recursos financeiros em bens e 
direitos e o gasto ou a despesa registrados no ativo; ii) qualquer 
adiantamento concedido; iii) qualquer instrumento financeiro 
derivativo que componha a carteira da própria instituição; iv) o 
limite de crédito; v) o crédito a liberar em até 360 dias corridos; 
vi) a prestação de aval, fiança, coobrigação ou qualquer outra 
modalidade de garantia pessoal do cumprimento de obrigação 
financeira de terceiros (garantia fidejussória); vii) a operação 
compromissada, de empréstimo de títulos e valores mobiliários 
ou de operação com instrumento financeiro derivativo, realizada 
em nome de cliente, com compensação ou liquidação efetuada 
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em câmara ou prestador desses serviços, na qual uma entidade 
se interponha como contraparte central; viii) bem ou direito 
entregue ou disponibilizado por cliente em razão das operações 
elencadas, exceto quando a instituição não assume quaisquer 
obrigações, incluindo a de reembolsar o cliente em caso de 
inadimplemento de terceiros; ix) a exposição associada ao risco 
de crédito de contraparte; x) bem ou direito entregue ou 
disponibilizado pela instituição a terceiro, quando a sua 
restituição estiver condicionada à adimplência desse terceiro ou 
de qualquer outra parte; e xi) qualquer ativo, inclusive cota de 
fundo de investimento, que a instituição assumiu o compromisso 
de adquirir. 
 
Ademais, estabelece procedimentos para o cálculo do valor da 
exposição relativa ao risco de crédito de contraparte decorrente 
de operações com instrumentos financeiros derivativos por meio 
da Abordagem SA-CCR. Esta Resolução entra em vigor em 1º de 
janeiro de 2023. 
 

 
Portaria Conjunta COANA/ RFB nº 

74, de 11 de maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre normas, especificações e procedimentos para 
a implantação de infraestrutura de tecnologia da informação 
e comunicação e de mobiliário nas áreas de atuação da 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) em local 
ou recinto alfandegado”. 
 
Explicação: entre outros, estabelece que todas as áreas de 
atuação da RFB em local ou recinto alfandegado terão os 
seguintes componentes: i) notebooks ou estações de trabalho 
com teclado, mouse e, no mínimo, um monitor de vídeo; ii) 
Serviço de Acesso Remoto para acesso à Rede Corporativa da 
RFB; e iii) todos os softwares necessários para as estações de 
trabalho padrão, fixa ou móvel. Esta Portaria entrará em vigor em 
1º de junho de 2022. 
 

 
Portaria STN nº 1.398, de 13 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Disciplina os procedimentos operacionais para solicitações e 
liberações de recursos financeiros pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) aos órgãos setoriais do Sistema de 
Administração Financeira Federal”. 
 
Explicação: estabelece que a STN, por meio da Coordenação-
Geral de Tesouraria (CGTES), realizará as liberações e 
movimentações de recursos financeiros aos Órgãos Setoriais do 
Sistema de Administração Financeira Federal dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público da União e 
Defensoria Pública da União por meio do Siafi. As liberações e 
movimentações financeiras realizadas pela CGTES deverão ser 
compatíveis com a Programação Financeira Anual e as 
respectivas Reavaliações Bimestrais de Receitas e Despesas 
Primárias consubstanciadas no Decreto de Programação 
Orçamentária e Financeira (DPOF) do Poder Executivo e nos 
cronogramas de desembolso dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, do MPU e da DPU, salvo disposição legal em contrário, 
bem como com as diretrizes formalizadas pela STN. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria MEC nº 347, de 13 de maio 

de 2022 
 

 
Designar: Kedson Raul de Souza Lima para exercer o encargo 
de substituto do Secretário da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica do MEC, dispensando Andreia 
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Visualizar medida 

 
Soares de Oliveira do encargo, em virtude da ocupação do cargo 
titular por Tomás Dias Sant’ana, DAS 101.6. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 5.408, de 13 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: César Almeida de Meneses Silva e José Serafini Boll 
para exercerem o encargo de substitutos eventuais do Diretor 
do Departamento de Riscos, Controles e Conformidade da 
Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento (SETO/ME), DAS 
101.5. 
 

 
Portaria ME nº 5.392 de 13 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Silvia Cavichioli do cargo de Gerente de Projeto, da 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital, DAS 103.4. 
 

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

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-347-de-13-de-maio-de-2022-400080877
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-de-pessoal-seto/me-n-5.408-de-13-de-maio-de-2022-400094874
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-de-pessoal-n-5.392-de-13-de-maio-de-2022-400091914

