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Medidas legais de 19 de maio de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Acórdão ANATEL nº 184, de 18 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Aprova os Objetivos Estratégicos Quinquenais, nos termos do 
Decreto 11.004/2022 que regulamenta os recursos do Fundo 
de Universalização das Telecomunicações (Fust). Com isso, 
os objetivos citados são: (i) Conectividade de escolas públicas 
brasileiras; (ii) Expansão da cobertura do SMP, com tecnologia 
4G ou superior; (iii) ampliação das redes de transporte backbone 
e backhaul em sedes de municípios e todas as localidades 
brasileiras ; (iv) expansão da infraestrutura de rede e entre outros; 
(v) Expansão da infraestrutura de rede de acesso de alta 
capacidade; (vi) expansão da cobertura do SMP 4G nas rodovias 
brasileiras e localidades sem atendimento; (vii) Adensamento de 
infraestrutura para a prestação do SMP em áreas urbanas 
densamente povoadas; e (viii) Estímulo à demanda por meio de 
subsídios diretos aos usuários hipossuficientes. 
 

 
Instrução Normativa RFB nº 2.082, 

de 18 de maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Prorroga os prazos de transmissão da Escrituração Contábil 
Digital (ECD) e da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 
referentes ao ano-calendário de 2021”. 
 
Explicação: prorroga, em caráter excepcional, o prazo final para 
transmissão da: i) Escrituração Contábil Digital (ECD), para o 
último dia útil do mês de junho de 2022; e ii) Escrituração Contábil 
Fiscal (ECF), para o último dia útil do mês de agosto de 2022. 
Ademais, nos casos de extinção da pessoa jurídica, cisão total ou 
parcial, incorporação ou fusão: i) a ECD referente a 2022, deverá 
ser entregue até o último dia útil: a) do mês de junho de 2022, se 
o evento ocorrer no período de janeiro a maio; e b) do mês 
subsequente ao do evento, se ocorrer no período de junho a 
dezembro; e ii) a ECF de 2021, deverá ser entregue até o último 
dia útil: a) do mês de agosto de 2022, se o evento ocorrer no 
período de janeiro a maio; e b) do 3º mês subsequente ao do 
evento, se ocorrer no período de junho a dezembro. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 4.592, de 18 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera parcialmente grupos de natureza de despesa no âmbito 
do mesmo subtítulo, constantes da Lei Orçamentária vigente, nos 
Ministérios da Educação, da Justiça e Segurança Pública, e 
da Defesa, no valor de R$ 110,2 milhões”. 
 
Explicação: entre outros, abre crédito suplementar ao MEC, no 
valor de R$ 7,8 milhões para Dinheiro Direto na Escola para a 
Educação Básica e ao MJSP, no valor de R$ 4,5 milhões para 
Promoção e Defesa da Concorrência. 
 

 
Aviso e Tomada de Subsídios ANPD 

nº 2/2022 
 

Visualizar medida 

 

 
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) realiza 
Tomada de Subsídios, até 17 de junho, com objetivo de colher 
subsídios para regulamentação de transferência internacional 
de dados pessoais, incluindo a avaliação de nível de proteção 
de dados de país estrangeiro ou de organismo internacional e a 
definição do conteúdo de cláusulas-padrão contratuais, dentre 
outros, nos termos dos arts. 33 e 35 da LGPD. 
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Os mecanismos de transferência internacional são permitidos 
nos casos previstos no artigo 33 e 35 da LGPD, que por sua vez, 
dispõem que a ANPD definirá o conteúdo de clausulas padrão 
contratuais, bem como a verificação de cláusulas especificas 
para determinadas transferências, normas coorporativas globais 
ou selos, certificados e códigos de conduta. Dessa forma, 
tornaram-se chave para o desenvolvimento da economia digital e 
garantia da efetiva proteção dos dados pessoais e, por isso, faz-
se necessário a regulamentação do tema. 
 
As contribuições poderão ser feitas através do formulário 
interativo disponível no link da consulta. 
 

 
Portaria MCTI nº 5.902, de 16 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Portaria MCTI nº 577, de 4 de junho de 2014, que dispõe 
sobre o Programa Institutos Nacionais de ciência e 
Tecnologia (INCT)”. 
 
Explicação: altera a Portaria, para, entre outros, incluir entre as 
competências do Comitê de Coordenação do Programa: (i) definir 
características de execução do programa; (ii) definir a forma de 
seleção dos Institutos Nacionais; (iii) estabelecer cronogramas de 
seleção; (iv) realizar a indicação de membros de comissões de 
avaliação; (iv) aprovar a lista final dos Institutos Nacionais a 
serem apoiados com recurso; (v) definir a forma de 
acompanhamento do programa. Além disso, estabelecer que o 
Comitê será composto pelo Secretário Executivo do MCTI, que 
coordenará o programa, assim como, os Secretários: (i) de 
Pesquisa e Formação Científica; (ii) de Empreendedorismo e 
Inovação; (iii) Articulação e Promoção da Ciência; (iv) o 
Presidente do CNPq; e o Presidente da Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep). Fica vedada a criação de subcolegiados no 
âmbito do Comitê. Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de junho 
de 2022. 
 

 
Portaria MEC nº 360, de 18 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre a conversão do acervo acadêmico para o meio 
digital”. 
 
Explicação: estabelece a conversão do acervo acadêmico – 
conjunto de documentos produzidos e recebidos por instituições 
públicas ou privadas que ofertam educação superior referentes à 
vida acadêmica dos estudantes e necessários para comprovar 
seus estudos – das instituições de educação superior (IES), 
pertencentes ao sistema federal de ensino, para o meio digital, 
vedando a produção de novos documentos s integrantes do 
acervo acadêmico em suporte físico a partir de 1º de agosto de 
2022. Os procedimentos gerais para conversão e preservação 
dos documentos serão regulamentados em ato específico. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Decreto ME de 18 de maio de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
Nomear: Bruno Westin Prado Soares Leal, para exercer o cargo 
de Secretário Especial do Programa de Parcerias de 
Investimentos do ME, exonerando Martha Seillier do encargo. 
 

 
Portaria CC/MCTI nº 567, de 18 de 

maio de 2022 

 
Nomear: José Gustavo Sampaio Gontijo para exercer o cargo de 
Secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da 
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https://www.in.gov.br/web/dou/-/decretos-de-18-de-maio-de-2022-401099448
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Visualizar medida 

 

Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), dispensando Jezihel 
Pena Lima, DAS 101.6. 
 

 
Portaria SEAE/ME nº 5.668, de 18 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Joselino Goulart Junior para exercer o encargo de 
substituto eventual da Coordenação-Geral de Melhorias 
Regulatórias, da Subsecretaria de Regulação da Secretaria de 
Acompanhamento Econômico, Advocacia da Concorrência e 
Competitividade da Secretaria Especial de Produtividade e 
Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME), DAS 
101.4. 
 

 
Portaria CC/MTP nº 572, de 18 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Omar Mohamed Fares para exercer o cargo de Chefe 
de Gabinete do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência 
(MTP), exonerando Lucas Teixeira Grillo, DAS 101.5. 
 

 
Portaria MCTI nº 5.896, de 12 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Alterar: membro representante da comunidade científica, no 
Comitê da Área de Tecnologia da Informação (CATI) do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI): 
 
- Roberto Pinto Martins, indicado pelo Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico do Complexo Eletroeletrônico 
e Tecnologia da Informação (IPD Eletron). 
 

 
Portaria MCTI nº 5.897, de 12 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Alterar: membros, titular e suplente, representantes do ME, no 
Comitê da Área de Tecnologia da Informação (CATI) do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI): 
 
- Felipe Augusto Machado, titular; 
- Leonardo Rabelo Santana, suplente. 
 

 
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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