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Medidas legais de 12 de agosto de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Aviso de Edital BCB nº 92/2022 

 
Consulta Pública 

 
Visualizar medida 

 

 
Abre Consulta Pública, até 9 de outubro, com vistas a aprimora os 
procedimentos para cálculo do requerimento de capital das 
exposições ao risco de crédito mediante sistemas internos de 
classificação do risco de crédito (abordagens IRB) (RWACIRB), de 
que trata a Resolução CMN nº 4.958/2021, em substituição à 
Circular nº 3.648/2013. 
  
Os interessados poderão encaminhar sugestões e comentários por 
meio do e-mail prudencial.dereg@bcb.gov.br. 
 

 
Portaria MTP nº 2.318, de 3 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 04 (NR-
4) – Serviços Especializados em Segurança e Medicina do 
Trabalho”. 
 
Explicação: revisa e consolida todo o regramento da norma, 
entrando em vigor em 90 dias. 
 

 
Portaria RFB nº 208, de 11 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Regulamenta a transação de créditos tributários sob 
administração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 
(RFB)”. 
 
Explicação: disciplina os procedimentos, os requisitos e as 
condições necessárias à realização da transação dos créditos 
tributários sob administração da RFB, com os seguintes objetivos: i) 
viabilizar a superação da situação transitória de crise econômico-
financeira do contribuinte, a fim de permitir a manutenção da fonte 
produtora e do emprego dos trabalhadores, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica; ii) assegurar fonte sustentável de recursos para 
execução de políticas públicas; iii) assegurar que a cobrança dos 
créditos tributários seja realizada de forma a equilibrar os interesses 
da União e dos contribuintes; iv) assegurar que a cobrança dos 
créditos tributários seja realizada de forma menos gravosa para 
União e para os contribuintes; e v) assegurar aos contribuintes em 
dificuldades financeiras nova chance para retomada do 
cumprimento voluntário das obrigações tributárias. Esta Portaria 
entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, e em 1º de 
setembro de 2022. 
 

 
Solução de Consulta RFB nº 9.001, 

de 3 de março de 2020 
 

Visualizar medida 
 

 
Assunto: Incidência de Contribuições Sociais Previdenciárias 
durante os primeiros 15 dias do Auxílio-Doença. 
 
Conclui que durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do 
afastamento do trabalhador das suas atividades, por motivo de 
doença, a empresa lhe pagará o seu salário integral, que não detém 
natureza indenizatória, mas sim, constitui medida legal protetiva do 
salário do trabalhador contra eventuais infortúnios que lhe impeçam 
o exercício das suas atividades laborais. Constitui esse período, 
portanto, hipótese de incidência das contribuições sociais 
previdenciárias. 
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Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria MTP nº 2.465 de 10 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Bernardo Patta Schettini, Narlon Gutierre Nogueira, e 
Rogério Nagamine Costanzi, para, nesta ordem, substituírem 
eventualmente o Secretário de Previdência, do Ministério do 
Trabalho e Previdência (MTP), FCE 1.17. 
 

 

Portaria de Pessoal ME nº 9.036 de 
10 de agosto de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
Designar: Marco Antonio Alves, para exercer o encargo de 
Coordenador-Geral de Orçamento, da Diretoria de Finanças e 
Contabilidade, da Secretaria de Gestão Corporativa da Secretaria 
Executiva, do Ministério da Economia, FCPE 101.4. 
 

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


