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Medidas legais de 25 de julho de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria Normativa AGU nº 19, de 22 

de julho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Dispõe sobre o procedimento de julgamento antecipado dos 
processos administrativos de responsabilização de pessoas 
jurídicas”. 
 
Explicação: dispõe sobre o procedimento de julgamento 
antecipado do mérito nos processos administrativos de 
responsabilização (PARs) instaurados ou avocados pela CGU, 
nos quais a pessoa jurídica admita a sua responsabilidade 
objetiva pela prática de atos lesivos investigados. Esta Portaria 
Normativa entra em vigor em 1º de agosto de 2022. 
 

 
Resolução GECEX nº 378, de 22 de 

julho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Estabelece serviço digital de informações sobre o comércio 
exterior brasileiro”. 
 
Explicação: cria o serviço digital de informações sobre o 
comércio exterior brasileiro no Portal Único de Comércio Exterior 
do Siscomex, que deverá apresentar, entre outras, as seguintes 
informações acerca de operações de comércio exterior: i) 
manuais de procedimentos para importação, exportação e 
trânsito aduaneiro, abrangendo as etapas de tratamento 
administrativo e despacho aduaneiro; ii) horário de atendimento 
ao público dos órgãos e entidades da Administração Pública nos 
diferentes locais onde atuem, bem como as informações de 
contato; iii) formulários e documentos exigidos, inclusive em meio 
digital, e acesso a sistemas de governo necessários ao 
processamento de operações de importação, exportação e 
trânsito aduaneiro. Esta Resolução entra em vigor em 1º de 
agosto de 2022. 
 

 
Aviso de Consulta Pública CAMEX 

nº 4/2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Abre Consulta Pública, até 8 de setembro, com vistas a aprimorar 
proposta de Resolução Gecex que estabelece regras, 
procedimentos e critérios para análise de pedidos de 
alteração do Anexo Único da Resolução Gecex 326/2022, que 
trata da Lista de Bens Sem Similar Nacional (Lessin) para fins 
da Resolução Senado nº 13/2012. 
 
As manifestações deverão ser apresentadas por formulário 
eletrônico próprio disponível aqui. 
 

 
Instrução Normativa RFB nº 2.098, 

de 22 de julho de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.984, de 27 de outubro de 
2020, que dispõe sobre a habilitação de declarantes de 
mercadorias para atuarem no comércio exterior e de pessoas 
físicas responsáveis pela prática de atos nos sistemas de 
comércio exterior em seu nome, bem como sobre o 
credenciamento de seus representantes para a prática de 
atividades relacionadas ao despacho aduaneiro de 
mercadorias e dos demais usuários dos sistemas de comércio 
exterior que atuam em seu nome”. 
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Explicação: entre outros, estabelece que o declarante poderá, 
no prazo improrrogável de 10 dias, contado da ciência do 
despacho, sanear a instrução do requerimento, o qual será 
arquivado na ausência de manifestação. Depois do prazo, caso 
seja identificado que o requerimento foi apenas parcialmente 
saneado pelo declarante, deverão ser repetidos, uma única vez, 
os procedimentos previstos. Esta Instrução Normativa será 
publicada no Diário Oficial da União e entrará em vigor em 1º de 
agosto de 2022. 
 

 
Portaria INMETRO n° 292, de 20 de 

julho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera o Regimento Interno do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)”. 
 
Explicação: altera o Regimento Interno do Inmetro para, entre 
outros, modificar as atribuições dos seguintes órgãos: 
Coordenação-Geral da Rede Brasileira de Metrologia Legal e 
Qualidade; Divisão de Gestão Administrativa da Coordenação-
Geralda RBMLQ-I; Divisão de Gestão Técnica da RBMLQ-I 
(Diget); Núcleo de Inteligência (Ninte); Setor de Gestão 
Corporativa (Segec); e Serviço de Acompanhamento das 
Atividades Delegadas (Seaco). As mudanças de competências 
vão ao sentido de adicionar assessoramentos às 
superintendências, ao Presidente do Inmetro e entre outros.  
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria PR nº 422 de 22 de julho de 

2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Francielle Vieira Oliveira, do cargo de Coordenadora 
de Licitações e Contratos da Coordenação-Geral de 
Assuntos Internos da Subchefia Adjunta de Assuntos Internos 
da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da 
Presidência da República (SGPR), DAS 101.3. 
 

 

Portaria AEB n° 63 de 18 de julho de 
2022 

 
Visualizar medida 

 

Nomear: Guilherme Oliveira Menezes, para exercer o cargo de 
Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação, 
da Diretoria de Planejamento, Orçamento e Administração da 
Agência Espacial Brasileira (AEB), DAS 101.3. 
 

 
Portaria SEDGG/ME nº 8.313 de 21 

de julho de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Anna Carolina Neves Martins Rodrigues Lima, para 
exercer o encargo de Coordenadora-Geral de Serviços e 
Sustentação de Sistemas, do Departamento de Soluções 
Digitais e Informações Gerenciais, da Secretaria de Gestão e 
Desempenho de Pessoal, da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG/ME), 
FCPE 101.4. 
 

 
Portaria MEC nº 448 de 22 de julho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Wallace Cardoso Pereira, para exercer o encargo de 
Coordenador de Sistemas da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Secretaria-Executiva do 
Ministério da Educação (MEC), FCPE-101.3. 
 

 
Portaria MEC nº 449 de 22 de julho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Illana Pinheiro Bezerra Vandesteen, para exercer o 
cargo de Coordenador de Sistemas da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria-
Executiva do Ministério da Educação (MEC), DAS-101.3. 
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Portaria MTP nº 2.085 de 22 de julho 

de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Clayton Rodrigues da Silva, para exercer o encargo de 
Coordenador de Soluções Digitais Corporativas da 
Coordenação-Geral de Soluções Digitais, da Diretoria de 
Tecnologia da Informação da Secretaria de Gestão Corporativa 
do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), FCE 1.10. 
 

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


