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Medidas legais de 17 de agosto de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Resolução CJF nº 781, de 8 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre a criação, o funcionamento e a organização do 
Centro Tecnológico de Desenvolvimento Colaborativo 
(CTDEC-JF) e a política de concepção, sustentação e gestão dos 
sistemas corporativos nacionais no âmbito do Conselho e da 
Justiça Federal de 1º e 2º graus”. 
 
Explicação: cria o CTDEC-JF que tem por finalidade a 
articulação e a coordenação dos sistemas corporativos nacionais 
da Justiça Federal, a fim de possibilitar a criação de um ambiente 
colaborativo no qual serão aplicadas modernas técnicas de 
gerência, métodos de desenvolvimento de softwares e 
arquiteturas de referência para a viabilização de uma atuação 
conjunta dos Tribunais Regionais Federais e do Conselho da 
Justiça Federal, para o atendimento, entre outros, dos seguintes 
objetivos: i) melhoria da qualidade e padronização das soluções 
de software existentes; e ii) criação de uma comunidade de 
técnicos especialistas em desenvolvimento colaborativo, aptos a 
tratar de aspectos relacionados à coordenação, cooperação, 
execução e comunicação da produção de software. 
 

 
Portaria CAPES/MEC nº 168, de 15 

de agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Aprova e publica o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (PDTIC) da Capes, para o período 2020-2023, 
versão 2.1”. 
 
Explicação: publica o PDCTI/Capes para 2020-2023, aprovado 
pelo Comitê de Governança Digital (CGD). O Plano será 
disponibilizado aqui e passará por revisões anuais, a fim de 
assegurar seu alinhamento às prioridades e metas institucionais, 
à disponibilidade financeira e às mudanças na legislação 
pertinente. Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 
2022. 
 

 
Portaria MJSP nº 145, de 15 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Atribui à Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia 
(Rede-Lab) a natureza de Programa de Articulação 
Institucional e define as regras para adesão de integrantes e 
parcerias”. 
 
Explicação: atribui à Rede-Lab a natureza de Programa de 
Articulação Institucional do MJSP, aprova seus objetivos, seus 
princípios, suas diretrizes e suas responsabilidades e define a 
coordenação e os instrumentos de vinculação ao Programa 
Rede-Lab. 
 
O Programa Rede-Lab busca estabelecer um ambiente de 
cooperação e de compartilhamento de tecnologias, 
metodologias, técnicas e dados de análise e informações, bem 
como promover a multiplicação do conhecimento, da pesquisa, 
do treinamento e do desenvolvimento de equipe técnica entre 
seus integrantes. 
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RDC ANVISA nº 743, de 10 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Estabelece a classificação de riscos e os prazos para 
resposta aos requerimentos de atos públicos de liberação de 
responsabilidade da Anvisa, conforme o disposto no caput do 
art. 3° e art. 10 do Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 
2019”. 
 
Explicação: publica as tabelas de atos públicos de liberação 
para produtos de saúde, assim como a listagem da 
classificação de risco pertinente a cada ato e o prazo de 
resposta os requerimentos. Ressalvadas as situações 
explicitamente indicadas nas tabelas, a ausência de 
manifestação da Anvisa implicará na sua aprovação automática 
(tácita) do requerimento. Os itens listados são separados por 
assunto, dentre eles, (i) produtos para a saúde, referente a 
alteração de registro de softwares médicos como novas 
funcionalidades e mudanças na identidade visual, além disso, (ii) 
licenciamento de importação e (iii) certificação de boas práticas. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 
 

Portaria CC/ME nº 987 de 16 de 
agosto de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
Nomear: Edson Silveira Sobrinho, para exercer o cargo de 
Secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura, da 
Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, do 
Ministério da Economia, DAS 101.6, ficando exonerado do cargo 
que atualmente ocupa. 
 

 
Portaria CC/MME n° 989 de 16 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Carlos Alexandre Principe Pires do cargo de Diretor 
do Departamento de Desenvolvimento Energético, da 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético 
do Ministério de Minas e Energia, DAS 101.5. 
 

 
Portaria CC/MTP nº 991 de 16 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Mauricio de Alves Lacerda, para a função de Diretora 
de Tecnologia da Informação, da Secretaria de Gestão 
Corporativa, da Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho 
e Previdência (MTP), dispensando Flavia Carla Forner da Silveira 
da função, FCE 1.15. 
 

 
Portaria de Pessoal MInfra nº 530 de 

16 de agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Jaqueline Vieira de Freitas, para o cargo de 
Coordenadora-Geral de Assessoria de Comunicação, da 
Assessoria Especial de Comunicação do Ministro da 
Infraestrutura (MInfra), DAS 101.4. 
 

 

Portaria de Pessoal MJSP nº 200 de 
15 de agosto de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
Designar: representantes para compor o Comitê Gestor da 
plataforma Consumidor.gov.br. 
 

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


