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Medidas legais de 21 de julho de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria CONARQ/MJSP nº 137, de 

19 de julho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Prorroga por 120 dias, a partir do dia 19 de julho de 2022, a 
vigência da Câmara Técnica Consultiva instituída com a 
finalidade de elaborar diretrizes para instituições 
arquivísticas, serviços arquivísticos e atuação dos profissionais 
de arquivo em relação à aplicação da LGPD. 
 

 
Solução de Consulta RFB nº 30, de 

14 de julho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Assunto: Não incidência de Imposto sobre a Renda Retido na 
Fonte (IRRF) sobre promoção de vendas veiculada em mídia 
eletrônica. 
 
As importâncias pagas ou creditadas a pessoa jurídica pela 
prestação de serviços de veiculação de mídia digital por meio de 
aparelhos eletrônicos contendo propaganda ou publicidade 
elaborada por agências de propaganda não estão sujeitas à 
retenção de que trata o art. 53, inciso II, da Lei nº 7.450, de 1985, 
que estabelece desconto do IR, à alíquota de 5%, como 
antecipação do devido na declaração de rendimentos, as 
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras 
pessoas jurídicas por serviços de propaganda e publicidade. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CC/ME nº 841 de 20 de 

julho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, para exercer o 
cargo de Secretário Especial Adjunto da Secretaria Especial 
de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério 
da Economia (ME), DAS 101.6. 
 

 
Portaria SEPEC/ME nº 8.185 de 19 

de julho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Edson Silveira Sobrinho, para exercer o encargo de 
substituto do Secretário de Desenvolvimento da 
Infraestrutura da Secretaria Especial de Produtividade e 
Competitividade do Ministério da Economia (SEPEC/ME), DAS 
101.6. 
 

 
Portaria SEME nº 1 de 20 de julho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Representantes do MJSP, MD, MRE, ME, MDR, 
MAPA, MEC, MC, MS, MME, MCTI, MMA, MTur, MInfra, MCom 
e MMFSH, para compor o comitê de Política Nacional de 
Modernização do Estado (Moderniza Brasil) e o Fórum 
Nacional de Modernização do Estado (FNME). 
 

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


