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Medidas legais de 2 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 14.358, de 1° de junho de 

2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre o valor do salário-mínimo a vigorar a partir de 1º 
de janeiro de 2022”. 
 
Explicação: sanção da MPV 1091/2021, que estabelece que a 
partir de 1º de janeiro de 2022, o salário-mínimo será de R$ 
1.212,00; e que em decorrência deste, o valor diário do salário-
mínimo corresponderá a R$ 40,40, e o valor horário 
corresponderá a R$ 5,51. 
 

 
Portaria Normativa AGU nº 3, de 1° 

de junho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Regulamenta a Atuação Proativa da Procuradoria-Geral da 
União (PGU) e dá outras providências”. 
 
Explicação: estabelece normas e procedimentos relativos à 
Atuação Proativa da PGU, que consiste no conjunto harmônico 
de finalidades, princípios, órgãos, Advogados da União e 
atribuições destinado precipuamente à defesa dos direitos e 
interesses da União no polo ativo do contencioso judicial nas 
matérias tratadas nesta Portaria Normativa e em outros atos 
regulamentares como próprias da Atuação Proativa. 
 

 
Instrução Normativa 

CGR/PGDAU/PGFN/ME nº 40, de 19 
de maio de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
“Regulamenta a Portaria PGFN nº 3.050, de 6 de abril de 2022, 
que dispõe sobre o programa Comprei e instala o escritório 
avançado de gestão do programa na Coordenação-Geral de 
Estratégias de Recuperação de Créditos”. 
 
Explicação: entre outros, define a composição e atribuições do 
escritório avançado do programa Comprei, sistema destinado à 
monetização de bens penhorados ou ofertados em garantia. O 
programa Comprei foi desenvolvido como uma plataforma, por 
meio da qual bens de devedores da União, penhorados em 
execuções fiscais ou oferecidos em acordos administrativos, são 
colocados à venda. O objetivo é aumentar a efetividade da 
cobrança fiscal mediante um processo rápido e simplificado, 
contribuindo para o combate à sonegação. 
 
O escritório será composto por Procuradores da Fazenda 
Nacional em exercício ou em colaboração no âmbito da 
CGR/PGDAU. Estabelece ainda que o escritório avançado será 
composto pelos seguintes núcleos: i) Núcleo estratégico; ii) 
Núcleo operacional; e iii) Núcleo gerencial. 
 
Acerca do processo de alienação, a medida determina que será 
iniciado assim que se encerrar a fase de negociação, autorizando 
o recebimento de propostas nos anúncios feitos pelos 
intermediários no Comprei. Nesse sentido, esclarece que são 
aptos a serem inseridos no Comprei os ativos cuja dívida que 
ensejou a penhora ou acordo administrativo seja exigível e gerida 
no Sida, excluídos os bens: i) cuja avaliação judicial ou preço 
médio de mercado determinado em índice ou tabela de referência 
seja inferior ao dobro do valor de alçada previsto; ii) que sejam 
objeto de alienação fiduciária; iii) de propriedade de incapaz; iv) 
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cujo proprietário, não devedor, não tenha concordado 
expressamente com a alienação, incluído o cônjuge que não seja 
casado em regime de separação absoluta de bens; e v) cujo 
proprietário esteja em recuperação judicial ou com falência 
decretada. 
 

 
Portaria MDR nº 1.522, de 31 de 

maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui o Comitê Interno de Governança Digital (CGD) do 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)”. 
 
Explicação: entre outras, institui as competências do CGD do 
MDR, que, em caráter consultivo e deliberativo, deliberará 
sobre os assuntos relativos à implementação das ações de 
governo digital e ao uso de recursos de tecnologia da 
informação e comunicação, além de aprovar e monitorar o Plano 
de Transformação Digital, coordenado pela Secretaria 
Executiva do Ministério e composto por membros de diversas 
Secretarias do Ministério, incluindo a de Fomento e Parcerias 
com o Setor Privado (SFPP) e da Coordenação-Geral de 
Tecnologia da Informação. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria ME n° 6.173 de 31 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Fausto José Araújo Vieira e Emmanuel Sousa de 
Abreu, para nesta ordem, exercerem o cargo de substitutos do 
Secretário de Política Econômica da Assessoria Especial de 
Estudos Econômicos do Ministério da Economia (ME), DAS 
101.6. 
 

 
Portaria ANATEL nº 826, de 1 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Hermano Barros Tercius para exercer a função de 
Superintendente de Fiscalização (SFI/Anatel), exonerando 
Wilson Diniz Wellisch do encargo, código CGE-I. 
 

 
Portaria ME n° 6.173 de 31 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Fausto José Araújo Vieira e Emmanuel Sousa de 
Abreu, para nesta ordem, exercerem o cargo de substitutos do 
Secretário de Política Econômica da Assessoria Especial de 
Estudos Econômicos do Ministério da Economia (ME), DAS 
101.6. 
 

 
Portaria ME nº 4.416, de 16 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: integrantes do Grupo de Trabalho de Indicadores, 
no âmbito da Secretaria-Executiva do Comitê para Gestão da 
Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM/ME). 
 

 
Portaria ME nº 4.458, de 16 de maio 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: representantes do Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração (DREI) e Federação Nacional das 
Juntas Comerciais (Fenaju), para compor o Grupo de Trabalho 
de Indicadores, no âmbito da Secretaria-Executiva do Comitê 
para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro 
e da Legalização de empresas e Negócios (CGSIM/ME). 
 

 
Portaria ANP/MME nº 127, de 01 de 

junho de 2022 
 

 
Designar: membros, para compor a Comissão Especial de 
Licitação (CEL), no âmbito da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (Anp/MME). 
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Visualizar medida 

 
 

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


