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Medidas legais de 22 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 14.375, de 21 de junho de 

2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera as Leis nºs 10.260, de 12 de julho de 2001, 10.522, de 19 
de julho de 2002, e 12.087, de 11 de novembro de 2009, para 
estabelecer os requisitos e as condições para realização das 
transações resolutivas de litígio relativas à cobrança de 
créditos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), a Lei 
nº 10.861, de 14 de abril de 2004, para estabelecer a 
possibilidade de avaliação in loco na modalidade virtual das 
instituições de ensino superior e de seus cursos de 
graduação, a Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, para 
aperfeiçoar os mecanismos de transação de dívidas, e a Lei 
nº 13.496, de 24 de outubro de 2017; e revoga dispositivos das 
Leis nºs 13.530, de 7 de dezembro de 2017, 13.682, de 19 de 
junho de 2018, 13.874, de 20 de setembro de 2019, e 14.024, de 
9 de julho de 2020”. 
 
Explicação: sanção da MPV 1090/2021, que permite a 
renegociação de dívidas do Fies, aos estudantes que 
formalizaram o financiamento até o 2º semestre de 2017 e que 
estejam com débitos vencidos pendentes para renegociação de 
dívidas. Estabelece, entre outros, que aqueles com débitos 
vencidos e não pagos há mais de 90 dias na data da publicação 
da medida (30 de dezembro de 2021) podem ter desconto de 
12% no pagamento à vista, ou parcelar o débito em 150 meses, 
com perdão dos juros e das multas. 
 
Vetos (Mensagem n° 317): Bolsonaro vetou um trecho que aplica 
descontos ao Programa Especial de Regularização Tributária. 
Segundo o governo, a medida cria despesa sem apontar fonte de 
receita. 
 

 
Mensagem do Presidente da 

República nº 315, de 21 de junho de 
2022 

 
DOU 1 Extra B de 21/6/2022 

 
Visualizar medida 

 

 
“Encaminha ao Congresso Nacional o texto do projeto de lei que 
“Altera a Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022, que estima a 
receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2022”. 
 

 
Ato Declaratório Executivo 

Conjunto COANA/COTEC/RFB nº 2, 
de 13 de junho de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
“Altera o Ato Declaratório Executivo Conjunto Coana/Cotec nº 1, 
de 13 de maio de 2008, que dispõe sobre especificações, 
requisitos técnicos e formais e prazos para implantação de 
sistemas de controle informatizado para industrialização e 
prestação de serviços nos regimes aduaneiros especiais de 
Entreposto Aduaneiro e Entreposto Industrial sob Controle 
Informatizado (Recof)”. 
 
Explicação: revoga o dispositivo que estabelecia que não seriam 
objeto de registro de desmontagem os componentes de 
substituição e descarte obrigatórios de componentes de 
substituição obrigatória (no caso de prestação de serviços). 
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Ato COTEPE/ICMS nº 48, de 21 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera o Ato Cotepe/ICMS nº 44/18, que dispõe sobre as 
especificações técnicas para a geração de arquivos da 
Escrituração Fiscal Digital (EFD)”. 
 
Explicação: institui o Manual de Orientação do Leiaute da EFD 
ICMS IPI, que terá como chave de codificação digital a sequência 
"4B36C851AF6781F08B4C797B80922902", obtida com a 
aplicação do algoritmo MD5 (Message Digest 5), e disponível 
aqui. Este ato produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 
 

 
Ato COTEPE/ICMS nº 49, de 21 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera o Ato Cotepe/ICMS nº 59/21, que divulga modelo padrão 
de Contrato de Prestação de Serviços de Arrecadação por 
meio da Guia Nacional de Recolhimentos de Tributos 
Estaduais (GNRE), entre unidade federada e instituição 
financeira integrante da Rede Arrecadadora de Receitas 
Estaduais (Rare)”. 
 
Explicação: publica modelo de prestação de contas das 
informações de arrecadação efetuada por meio da GNRE, por 
transmissão eletrônica de dados, conforme consistências 
previstas no Manual Técnico de Procedimentos para Captura 
Eletrônica da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos 
Estaduais (GNRE). 
 

 
Ato COTEPE/ICMS nº 50, de 21 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera o Ato Cotepe/ICMS 33/11, que dispõe sobre o leiaute do 
Cupom Fiscal Eletrônico SAT (CF-e-SAT) e sobre as 
especificações técnicas para fabricação e desenvolvimento 
do Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom Fiscal 
Eletrônico (SAT), conforme previsto no § 4º da cláusula segunda 
do Ajuste SINIEF 11/10, de 24 de setembro de 2010”. 
 
Explicação: o leiaute do Cupom Fiscal Eletrônico SAT (CF-e-
SAT estará disponível no site do Confaz, identificada como 
Especificacao_SAT_v_ER_2_29_04.pdf e terá como chave de 
codificação digital a sequência 
FDC48AC9D6AB20F46C2B21CD9878E301 obtida com a 
aplicação do algoritmo MD5 (Message Digest 5). Este ato produz 
efeitos desde 31 de dezembro de 2021. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 5.577, de 21 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA); da Educação (MEC); da Saúde (MS); e 
da Cidadania (MC), crédito suplementar no valor de R$ 703,6 
milhões, para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente". 
 
Explicação: entre outros, abre crédito suplementar ao MEC no 
valor de R$ 10 milhões para Apoio à Expansão, Reestruturação 
e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica; ao MEC no valor de R$ 30 
milhões para Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica e 
ao MS no valor de R$ 37,5 milhões para incorporação de 
Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação para 
a Saúde (e-Saude). 
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Portaria PF nº 16.362, de 15 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Regulamenta a expedição de Carteira de Registro Nacional 
Migratório (CRNM) e Documento de Registro Nacional 
Migratório (DPRNM) em meio eletrônico”. 
 
Explicação: regulamenta expedição eletrônica da carteira de 
estrangeiro. O aplicativo para Carteira Digital do Migrante deverá 
estar implantado em até 90 dias. Esta Portaria entra em vigor em 
1º de julho de 2022. 
 

 
Portaria ICMBio n° 486, de 15 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Estabelece a Agenda Estratégica do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 2022 e aprova a 
revisão do Manual da Metodologia de Gerenciamento de 
Iniciativas Estratégicas (MGIE-ICMBio) (Processo nº. 
02070.004147/2020-22).”. 
 
Explicação: entre outros, estabelece (i) a Agenda Estratégica do 
ICMBio, que abrange as; e (ii) a aprova o Manual de 
Gerenciamento das Iniciativas Estratégicas, que direciona e 
orienta as partes interessadas e estabelece procedimentos a 
serem observados nos projetos do instituto. Entre as novas 
iniciativas da agenda estratégica, destacam-se o eixo relativo à 
transformação digital, que tem como objetivo a transformação 
digital com foco na qualidade dos serviços de TI e na 
disponibilização de informações estratégicas. Esta Portaria entra 
em vigor em 1º de julho de 2022. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria MTP de 21 de junho de 

2022 
 

Extra B de 21/06/2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Lucio Rodrigues Capelletto, para exercer o cargo de 
Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho e Previdência 
(MTP), exonerando Bruno Silva Dalcolmo do encargo. 
 

 
Portaria MTur 349, de 21 de junho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Rafael Nogueira Alves Tavares da Silva, Secretário 
Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultura, como 
titular do Comitê de Governança Digital (CGD), incorporado 
pela Portaria nº 308/2021. 
 

 
Portaria MCom n° 117 de 20 de 

junho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Bruno Plattek de Araújo, como suplente do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no Conselho 
Gestor do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 
Telecomunicações (Funttel/MCom). 
 

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


