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Medidas legais de 16 de agosto de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Lei nº 14.437, de 15 de agosto de 

2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Autoriza o Poder Executivo federal a dispor sobre a adoção, por 
empregados e empregadores, de medidas trabalhistas 
alternativas e sobre o Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda, para enfrentamento das 
consequências sociais e econômicas de estado de calamidade 
pública em âmbito nacional ou em âmbito estadual, distrital ou 
municipal reconhecido pelo Poder Executivo federal”. 
 
Explicação: sanção da MPV 1109/2022, que estabelece 
medidas trabalhistas alternativas que poderão ser adotadas, por 
empregados e empregadores, para a preservação do emprego, 
do mercado de trabalho e o enfrentamento das consequências da 
pandemia: i) o teletrabalho; ii) a antecipação de férias individuais; 
iii) a concessão de férias coletivas; iv) o aproveitamento e a 
antecipação de feriados; v) o banco de horas; e vi) a suspensão 
da exigibilidade dos recolhimentos do FGTS. Dispõe, ainda, 
sobre a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário 
e sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho. 
 

 
Despacho ANPD de 15 de agosto de 

2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Abre Consulta Pública, até 15 de setembro, para o 
aprimoramento da minuta de resolução que aprova o 
Regulamento de Dosimetria e Aplicação de Sanções 
Administrativas, e torna públicos os procedimentos referentes à 
audiência pública para debate e manifestação da sociedade 
sobre a minuta de resolução. 
 
Com o normativo, a ANPD visa construir um modelo de aplicação 
de sanções que: (i) induza o comportamento adequado conforme 
a LGPD, recompensando os regulados virtuosos, ou seja, 
aqueles que cumprem a regulação, oferecendo orientação e 
promovendo a conscientização, e crie espaços para construção 
de soluções negociais e atingimento da plena conformidade; (ii) 
veja o processo completo de constrangimento regulatório da 
ANPD, capaz de lidar com as mais diversas informações, sejam 
elas entregues pela sociedade ou captadas pela ANPD; (iii) dê à 
ANPD um espaço flexível e amplamente transparente para o 
emprego ágil de meios e ferramentas, sempre vinculados ao 
escopo de sua atuação; e (iv) seja capaz de fornecer segurança 
jurídica aos administrados, dando previsibilidade de sua atuação, 
amparada em um processo administrativo que assegure o 
contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. 
 
A Audiência Pública será realizada de forma virtual por meio do 
canal da ANPD no Youtube. Informações adicionais, incluindo os 
dias e horários de realização da sessão pública, serão 
disponibilizados em momento oportuno. Mais informações podem 
ser obtidas pelo e-mail normatizacao@anpd.gov.br. 
 

 
Portaria COGEA/ME nº 27, de 10 de 

agosto de 2022 
 

 
“Altera o Anexo I da Portaria Cogea nº 4, de 21 de maio de 2021, 
que altera os Anexos I, II e III da Portaria RFB nº 29, de 16 de 
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Visualizar medida 
 

abril de 2021, que institui o Ponto de Atendimento Virtual (PAV) 
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)”. 
 
Explicação: altera a medida legal que institui o PAV da RFB, 
para, entre outros, estabelecer as seguintes obrigações: a) 
elaborar o Plano de Trabalho relativo aos objetivos deste Acordo; 
b) executar as ações objeto deste Acordo, assim como monitorar 
os resultados; c) designar, no prazo de 15 dias, contados da 
publicação do presente instrumento, representantes institucionais 
incumbidos de coordenar a execução deste Acordo; d) 
responsabilizar-se por quaisquer danos porventura causados, 
dolosa ou culposamente, por seus colaboradores, servidores, 
empregados públicos ou prepostos, ao patrimônio da outra parte, 
quando da execução deste Acordo; e) analisar resultados 
parciais, reformulando metas quando necessário ao atingimento 
do resultado; f) cumprir as atribuições próprias conforme definido 
neste Acordo; g) realizar vistorias em conjunto, quando 
necessário; h) disponibilizar recursos humanos, tecnológicos e 
materiais para executar as ações, mediante custeio próprio; i) 
permitir o livre acesso, por agentes da administração pública 
(controle interno e externo), a todos os documentos relacionados 
ao Acordo, assim como aos elementos de sua execução; j) 
fornecer ao parceiro as informações necessárias e disponíveis 
para o cumprimento das obrigações acordadas; e k) obedecer às 
restrições legais relativas à propriedade intelectual, se for o caso. 
Esta Portaria entrará em vigor em 1º de setembro de 2022. 
 

 
Portaria SEAE/ME nº 7.338, de 15 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Portaria SEAE nº 20.032, de 28 de agosto de 2020, que 
disciplina a requisição de informações e a aplicação das 
sanções, de que tratam os arts. 19, §1º, 40, 43 e 44 da Lei nº 
12.529, de 30 de novembro de 2011, no âmbito da Secretaria de 
Advocacia da Concorrência e Competitividade (SEAE)”. 
 
Explicação: estabelece que o valor total da multa resultante da 
recusa, omissão ou retardamento injustificado de informação ou 
documentos solicitados pelo Cade ou pela SEAE, não excederá 
ao montante correspondente a 90 dias contados do primeiro dia 
útil subsequente ao término do prazo assinalado no documento 
que contiver a requisição. Esta portaria entra em vigor em 1º de 
setembro de 2022. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 7.343, de 15 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
"Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da 
República (PR), crédito suplementar no valor de R$ 
7.589.231,00, para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente".  
 
Explicação: entre outros, abre crédito suplementar ao PR, no 
valor de R$ 1,2 milhão, para Gestão do Sistema Nacional de 
Certificação Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP) 
Brasil e de outras tecnologias de segurança da informação e 
identificação digital, no âmbito nacional.  
 

 
Edital de Consulta Pública SERPRO 

nº 884/2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Abre Consulta Pública, até 25 de agosto, com vistas validar com 
o mercado as especificações técnicas e condições contratuais 
para futura contratação de ferramenta de tarjamento de 
documentos. 
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Os interessados deverão encaminhar suas considerações, 
críticas e sugestões através do e-mail andreia-
tereza.souza@serpro.gov.br. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 
 

Portaria CC/MCTI nº 978 de 15 de 
agosto de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
Nomear: Elias Marques Cotrim, para o cargo de Diretor, do 
Departamento de Tecnologia da Informação, da Secretaria-
Executiva, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI), exonerando Fernando Rodrigues Dias do encargo, DAS 
101.5. 
 

 
Portaria CC/ME n° 980 de 15 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Gláucio Rafael da Rocha Charão, para exercer a 
função de Subsecretário de Gestão Orçamentária da 
Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial do 
Tesouro e Orçamento, do Ministério da Economia, FCPE 101.5, 
ficando dispensado da função que atualmente ocupa. 
 

 
Portaria ANPD nº 54 de 15 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Thiago de Alcântara Bezerra para exercer a Função 
de Coordenador de Logística, da Coordenação-Geral de 
Administração da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
da Presidência da República. (ANPD/PR), FCE 1.11 
 

 
Portaria CC/MEC nº 981 de 15 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Alexandre Pereira Da Silva, do cargo de Diretor de 
Política Regulatória, da Secretaria de Regulação e 
Supervisão da Educação Superior, do Ministério da Educação, 
DAS 101.5. 
 

 
Portaria SEDDM/ME nº 9.216 de 12 

de agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Mateus Drigo da Silva, para exercer a Função de 
Coordenador-Geral de Transformação Digital, do 
Departamento de Modernização e Inovação da Secretaria de 
Coordenação e Governança do Patrimônio da União, da 
Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e 
Mercados, do Ministério da Economia FCPE 101.4. 
 

 
Portaria SESu/MEC nº 522 de 15 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Carlos Eduardo Farias Borges, para exercer o cargo de 
Coordenador de Normatização e Assuntos Estratégicos, da 
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação 
(SESu/MEC), DAS 101.3, ficando exonerado do cargo que 
atualmente ocupa. 
 

 
Portaria de Pessoal MME nº 159 de 

11 de agosto 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: representantes titulares e suplentes, do Ministério de 
Minas e Energia, para compor o Comitê de Governança Digital 
do Ministério de Minas e Energia (CGD/MME). 
 

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

 
 


