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Medidas legais de 17 de maio de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Mensagens do Presidente da 

República nºs 227 e 230, de 16 de 
maio de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
Encaminha ao Congresso Nacional os textos dos seguintes 
projetos de lei: 
 
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos 
Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 
524.002.223,00, para reforço de dotação constante da Lei 
Orçamentária vigente”; e 
 
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Economia (ME), crédito especial no valor de R$ 827.286,00, 
para o fim que especifica”. 
 

 
Instrução Normativa DAL/ME nº 23, 

de 9 de maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Define normas, rotinas e procedimentos para utilização do 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no âmbito do 
Ministério da Economia (ME)”. 
 
Explicação: entre outros, estabelece que o usuário externo 
poderá, após ter seu cadastro validado: i) encaminhar 
requerimentos, petições e outros documentos ao ME; ii) assinar 
contratos, convênios, acordos e outros instrumentos congêneres; 
iii) interpor recursos administrativos; iv) receber ofícios, 
notificações e intimações quanto a atos processuais ou para 
apresentação de informações ou documentos complementares; 
e v) solicitar vistas de documentos ou processos administrativos 
eletrônicos com restrição de acesso, no qual seja 
comprovadamente interessado. 
 
Ademais, estabelece que o SEI/ME estará disponível 24 horas 
por dia, ininterruptamente, ressalvados os períodos de 
indisponibilidade em razão de manutenção programada ou por 
motivo técnico. As manutenções programadas do sistema serão 
informadas com antecedência na página gov.br/economia/sei e 
realizadas, preferencialmente, no período da 0 hora dos sábados 
às 23 horas e 59 minutos dos domingos ou da 0 hora às 6 horas 
nos demais dias da semana. Esta Instrução Normativa entre em 
vigor em 1º de junho de 2022. 
 

 
Portaria COANA/RFB nº 76, de 13 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre as especificações técnicas e as condições 
relativas às áreas segregadas de escritórios e alojamentos, aos 
instrumentos e aparelhos de inspeção não invasiva, à dispensa 
de submissão a mais de uma inspeção não invasiva de 
contêineres movimentados em trânsito aduaneiro, ao 
compartilhamento de equipamentos e sistemas; aprova os 
modelos de Ato Declaratório Executivo para o 
alfandegamento e o desalfandegamento, de termo de fiel 
depositário e de designação de preposto e disciplina o 
tratamento prioritário a ser dispensado às cargas do Operador 
Econômico Autorizado”. 
 
Explicação: entre outros, estabelece que a dispensa de 
submissão a mais de uma inspeção não invasiva de unidades 
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de carga em trânsito aduaneiro deverá ser requerida pelo 
interessado e poderá ser autorizada mediante avaliação por meio 
de gestão de riscos e manifestação favorável da Equipe de 
Alfandegamento e do titular da unidade da RFB de jurisdição do 
local ou recinto. Determina também que o alfandegamento de 
local ou recinto fica condicionado à apresentação de termo de 
fiel depositário e termo de designação de preposto relativo a 
cada preposto. 
 
Ademais, estabelece que o administrador de local ou recinto 
alfandegado deverá providenciar tratamento prioritário para as 
cargas das empresas com certificado ativo de OEA, em especial: 
i) transportadores certificados como OEA-Segurança (OEA-S); ii) 
importador ou exportador brasileiro certificado como OEA-S; iii) 
importador ou exportador brasileiro certificado como OEA-
Conformidade (OEA-C1 ou C2); e iv) exportador estrangeiro 
certificado como OEA por administração aduaneira com a qual o 
Brasil tenha firmado Acordo de Reconhecimento Mútuo (ARM). 
Esta portaria entra em vigor no dia 1º de junho de 2022. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CC/MME nº 563, de 16 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Bruno Nunes Sad para exercer o encargo de Diretor do 
Departamento de Desinvestimentos, da Secretaria de 
Desestatização, Desinvestimento e Mercados (SEDDM/ME), 
DAS 101.6. 
 

 
Portaria INPI/PR nº 89, de 13 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Felipe Augusto Melo de Oliveira do encargo de 
substituto do Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e 
Indicações Geográficas do INPI, DAS 101.5. 
 

 
Portaria SEPEC/ME nº 5.207 de 16 

de maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: membros titulares e suplentes, representantes de 
entre outros, o ME, MRE, MCTI, Enap, CVM, BB e PNUD, para 
comporem o Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto 
no âmbito da Sepec/ME. 
 

 
Portaria SEPEC/ME nº 5.401, de 13 

de maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: membros titulares e suplentes, representantes do 
MAPA, MMA, MRE, e MCTI para comporem o Grupo 
Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI/ME). 
 

 
Portaria CC/MEC nº 564, de 16 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Karine Silva dos Santos para exercer o cargo de 
Secretária de Modalidades Especializadas de Educação do 
Ministério da Educação (MEC), DAS 101.6. 
 

 
Portaria SEAE/ME nº 5.535, de 16 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Alessandro Guimarães Pereira para exercer o cargo de 
Coordenador de Inovação e Telecomunicações da 
Coordenação-Geral de Inovação, Indústria de Rede e Saúde 
da Subsecretaria de Advocacia da Concorrência e 
Competitividade da SEPEC/ME, DAS 101.3. 
 

 
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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