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Medidas legais de 1 de junho de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria PGFN/ME nº 4.956, de 31 de 

maio de 2022 

 
DOU 1 Extra B de 31/05/2022 

 
Visualizar medida 

 

 
“Altera a Portaria PGFN n. 3.776, de 28 de abril de 2022, para 
prorrogar, até 3 de junho de 2022, o prazo para ingresso no 
Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no 
Âmbito do Simples Nacional (Relp) no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em razão de instabilidades 
operacionais”. 
 
Explicação: estabelece que a adesão ao Relp ocorrerá mediante 
requerimento a ser realizado através do acesso ao Portal 
Regularize, até às 19h do dia 3 de junho de 2022. 
 

 
Instrução Normativa RFB nº 2.084, 

de 31 de maio de 2022 
 

DOU 1 Extra B de 31/05/2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Instrução Normativa RFB nº 2.078, de 28 de abril de 
2022, que dispõe sobre o Programa de Reescalonamento do 
Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp), 
instituído pela Lei Complementar nº 193, de 17 de março de 
2022”. 
 
Explicação: estabelece que a adesão ao Relp deverá ser feita 
mediante requerimento a ser protocolado até o dia 3 de junho de 
2022, por meio do Portal e-CAC, ou do Portal do Simples 
Nacional. 
 

 
Solução de Consulta RFB nº 20, de 

30 de maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Assunto: IRRF sobre royalties de assistência técnica com 
transferência de tecnologia (know-how), para evitar a dupla 
tributação Brasil-Japão. 
 
Conclui que os rendimentos pagos, creditados, entregues, 
empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa 
jurídica domiciliada no Japão, em contraprestação por 
informações concernentes a experiência industrial, comercial ou 
científica (know-how), incluindo a assistência técnica em virtude 
de contrato celebrado entre as partes referente a transferência de 
conhecimento técnico profissional, devem observar o previsto no 
artigo destinado aos royalties na Convenção para evitar a Dupla 
Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda celebrada 
entre os Governos do Brasil e do Japão, sujeitando-se à 
incidência de IRRF à alíquota de 12,5%. 
 
Assunto: Não retenção na fonte do IRRF sobre prestação de 
serviço técnico e de assistência técnica e administrativa sem 
transferência de tecnologia, para evitar a dupla tributação 
Brasil-Japão. 
 
Conclui que os rendimentos pagos, creditados, entregues, 
empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa 
jurídica domiciliada no Japão, em contraprestação por serviço 
técnico, incluindo assistência administrativa, e assistência 
técnica, sem transferência de tecnologia, não se sujeitam à 
incidência de IRRF, em virtude da Convenção para evitar a Dupla 
Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda celebrada 
entre os Governos do Brasil e do Japão. 



Foco Assessoria e Consultoria 
Medidas Legais  

Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F, Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-905, Brasília-DF  

Tel./Fax: +55 (61) 3327 1289 - home-page: www.foco-legislativo.com.br - e-mail: foco@foco-legislativo.com.br 2 
 

 

 
Portaria SEXEC/MCTI nº 5.967, de 

31 de maio de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera o art. 5º da Portaria nº 4.158 de 03 de dezembro de 
2020”. 
 
Explicação: altera a designação do Gestor, Fiscais do 
Contrato e de Substitutos, que agora se darão por Portaria da 
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos (CGRL) e não mais 
por Portaria do Secretário Executivo. Essas designações se dão 
no âmbito da execução e fiscalização dos contratos de 
Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação no 
âmbito da Administração Central do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI). 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria MTP nº 1.381 de 31 de maio 

de 2022 
 

DOU 2 Extra A de 31/05 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Flávia Carla Forner da Silveira, para o cargo de 
substituta do Diretor de Tecnologia da Informação do 
Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), FCE 1.15  
 

 
Portaria MTP nº 1.285 de 28 de maio 

de 2022 
 

DOU 2 Extra A de 31/05 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: André Megale Melo, para o cargo de Chefe do Serviço 
de Backup, Armazenamento e Sistemas Operacionais da 
Divisão de Redes e Comunicação, da Coordenação de 
Infraestrutura (TIC), da Coordenação-Geral de Infraestrutura, da 
Diretoria de Tecnologia da Informação, da Secretaria de 
Gestão Corporativa do Ministério do Trabalho e Previdência 
(MTP), CCE 1.05.  
 

 
Portaria ENAP/ME nº 178, de 31 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Designar: Tiago Heineck, para exercer o cargo de substituto da 
Coordenadora de Automação Sistêmica, Dados, BI e Design 
de Interfaces, da Coordenação-Geral de Tecnologia da 
Informação, da Diretoria de Gestão Interna da Escola Nacional 
de Administração Pública (Enap/ME), dispensando Eduardo 
Pinheiro Franco do encargo, FCPE 101.3. 
 

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


