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Medidas legais de 09 de junho de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Lei nº 14.366, de 8 de junho de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
“Dispõe sobre a prorrogação excepcional de prazos de 
isenção, de redução a zero de alíquotas ou de suspensão de 
tributos em regimes especiais de drawback; altera as Leis nºs 
9.365, de 16 de dezembro de 1996, 13.483, de 21 de setembro 
de 2017, 10.893, de 13 de julho de 2004, e 14.060, de 23 de 
setembro de 2020; e revoga dispositivo da Lei nº 12.546, de 14 
de dezembro de 2011”. 
 
Explicação: sanção da MPV 1079/2021, que prorroga a 
desoneração de tributos para empresas brasileiras que compram 
insumos usados na produção de bens destinados à exportação; 
em algumas situações, até 2023. O drawback é um sistema pelo 
qual a empresa exportadora conta com isenção ou suspensão de 
tributos incidentes sobre mercadorias, insumos e produtos 
usados na fabricação de outro produto a ser exportado. Para 
contar com o benefício, que abrange Imposto de Importação, IPI, 
PIS e Cofins, a empresa precisa se habilitar na Secretaria de 
Comércio Exterior, que define um prazo para a exportação ser 
efetivada, sob pena de pagamento dos tributos devidos. 
 
O texto aprovado permite a prorrogação por um ano dos atos de 
concessão com validade até o final de 2021 e de 2022. Além 
disso, isenta, a partir de 1º de janeiro de 2023, as cargas com 
mercadorias importadas sob o regime de drawback do 
pagamento do AFRMM; e permite a utilização dos recursos do 
FAT, por meio da possibilidade da aplicação, em financiamentos 
que especifica, de taxas de juros em moeda estrangeira mais 
adequadas. 
 
A medida, ainda, revoga dispositivo da Lei 12.546/11 para 
permitir o deferimento da licença de importação de produtos 
antes da conclusão do processo de investigação da origem 
declarada; e de dispositivo segundo o qual a licença de 
importação só será concedida para os produtos de origem não 
preferencial após a conclusão daquele processo de investigação. 
 

 
Portaria ME nº 5.194, de 8 de junho 

de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Regulamenta os prazos de validade da verificação do 
cumprimento de limites e de condições de que trata o § 6º do 
art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
regulamenta o disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 148, 
de 25 de novembro de 2014, por meio do estabelecimento de 
critérios para a verificação de limites e condições de que trata o 
art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e consoante os art. 
21, art. 22, art. 23, art. 24 e art. 25 da Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 21 de dezembro 2001, que regulamentam os 
procedimentos para verificação do cumprimento de limites e 
de condições para a contratação de operações de crédito de 
que tratam os incisos I a VI do art. 11 da Lei Complementar nº 
159, de 19 de maio de 2017, e regulamenta os procedimentos 
para as renegociações de dívidas a serem realizadas nos termos 
da Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016”. 
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Explicação: entre outros, regulamenta o prazo de validade da 
verificação do cumprimento de limites e de condições e da 
verificação complementar, conforme os seguintes casos: i) 90 
dias: se o cálculo de qualquer dos limites de operações de crédito 
interno e externo for igual ou superior a 90%; ii) 180 dias: se o 
resultado do cálculo das operações de crédito interno e externo 
for superior a 80% e inferior a 90%; e iii) 270 dias: se todos os 
limites de operações de crédito interno e externo resultarem em 
percentual de comprometimento igual ou inferior a 80%. Esta 
Portaria entra em vigor em 1º de julho de 2022. 
 

 
Consulta Pública ANATEL nº 41, de 

06 de junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Abre Consulta Pública, pelo prazo de 60 dias, para o 
aprimoramento da proposta de Regulamento Geral dos 
Serviços de Telecomunicações (RGST), de alterações ao 
Regulamento sobre Uso Temporário de Radiofrequências e de 
Glossário de Definições aplicáveis ao Setor de 
Telecomunicações, aprovado pela Resolução Interna nº 1/2020, 
objeto do item 25 da Agenda Regulatória para o biênio 2021-
2022. O texto completo da proposta deverá ser disponibilizado 
aqui, a partir das 14h. 
 

 
Aviso de Consulta Pública SERPRO 

nº 585 
 

Visualizar medida 

 

 
Abre Consulta Pública, até 30 de junho, para obter subsídios 
acerca das especificações técnicas e condições para futura 
aquisição de Contratação de Solução de Prova de Vivacidade 
e Consultoria, que tem como objetivo evitar fraudes através de 
utilização de faces em fotos, vídeos, emuladores e câmeras 
virtuais. 
 
Os interessados deverão preencher as informações solicitadas 
nos anexos da Consulta, disponíveis no link supracitado, 
encaminhando suas considerações, críticas e sugestões para o 
e-mail cp-liveness@serpro.gov.br , a partir de 13 de junho. 
 

 
Ato ANATEL nº 7.962, de 08 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Processo nº 53500.052513/2019-40 
 
Declara extinto, a partir de 4 de março de 2022, o direito de 
exploração, no Brasil, do sistema estrangeiro de satélites não-
geoestacionários HiberBand, assim como as radiofrequências 
autorizadas associadas ao direito de exploração em questão. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CC/ME nº 648 de 8 de junho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Frederico Munia Machado para o cargo de Secretário 
Especial Adjunto da Secretaria Especial do Programa de 
Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia 
(SPPI/ME), ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa, 
DAS 101.6. 
 

 
Portaria de Pessoal SEDGGD/ME nº 

6.445 de 7 de junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Fernanda Tsunematsu, para o cargo de substituto 
eventual de Diretor de Programa, da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 
Economia (SEDGGD/ME), DAS 103.5 
 

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


