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Medidas legais de 17 de outubro de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Ação Declaratória de 

Constitucionalidade 51 
 

Visualizar medida 
 

 
Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 51, ajuizada 
pela Federação das Associações das Empresas de Tecnologia 
da Informação (Assespro), com objetivo de declarar a 
constitucionalidade do Decreto 3.810/2001, que promulgou o 
MLAT e evitar que os pedidos de compartilhamento de dados 
destinados aos provedores de conteúdo ocorram diretamente 
a seus representantes no Brasil e que, na visão da entidade, 
oneram as empresas que armazenam dados fora do país. 
 
Na sessão da última quinta (29), o relator da ação, ministro 
Gilmar Mendes, declarou a constitucionalidade do acordo 
internacional, mas desde que “sem prejuízo da possibilidade de 
solicitação direta de dados e comunicações eletrônicas” feita 
pelas autoridades nacionais a empresas de tecnologia nas 
hipóteses já previstas no artigo 11 do Marco Civil da Internet 
(MCI) e do Artigo 18 da Convenção de Budapeste, o que 
contraria o pedido da Assespro. Plenário, 29/9/2022. 
 
Após o voto do Ministro Nunes Marques, que não conhecia da 
ação, e, caso vencido, acompanhava, no mérito, o voto do 
Ministro Relator, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de 
Moraes. Plenário, 5/10/2022. 
 

 
Ato Declaratório CONFAZ nº 36, de 

14 de outubro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Ratifica Convênios ICMS aprovados na 186ª Reunião 
Ordinária do Confaz, realizada no dia 23.09.2022 e publicados 
no DOU nos dias 27 e 28.09.2022”. 
 
Explicação: ratifica o Convênio ICMS nº 148, de 23 de 
setembro de 2022 que autoriza os estados do Amapá e Mato 
Grosso do Sul a conceder isenção do ICMS incidente nas 
operações internas e interestaduais com produtos eletrônicos e 
seus componentes, no âmbito do sistema de logística reversa, 
previsto no Convênio ICMS nº 99/2018. 
 

 
Edital de Chamamento Público 

CAU/TO n° 4/2022 
 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Tocantins 

 
Visualizar medida 

 

 
Abre Chamamento Público, até 14 de abril de 2025, para 
credenciamento de pessoas jurídicas interessadas na 
concessão de descontos nos serviços prestados e ou 
fornecimento de bens, beneficiando com descontos reais a 
classe dos profissionais, devidamente registrados e adimplentes 
com as anuidades, bem como colaboradores desta Autarquia, 
visando exclusivamente o interesse público. 
 
Dentre outros, busca-se a concessão de benefícios nos 
seguintes seguimentos: i) Prestadoras de serviços de 
certificado digital, backup de dados nas nuvens, informática 
(serviços, equipamentos e acessórios); e ii) Fornecedores de 
produtos/bens móveis: empresas de informática (softwares e 
hardware) e empresas de eletroeletrônicos. 
 
Os documentos e a proposta contendo os descontos assumidos 
pela pretensa credenciada, nos moldes apresentados no 
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Modelo de Proposta de Credenciamento (Anexo I), deverão ser 
encaminhados para o e-mail 
gerencia.administrativa@cauto.org.br ou entregues na sede do 
CAU/TO, devendo ser identificadas com o título de “Chamada 
Pública para Credenciamento de Convênios 004/2022”. 
 

 
Despacho ME de 14 de outubro de 

2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Processo nº 17944.103630/2021-11 
Interessados: Estado de Sergipe 
 
Assunto: Operação de crédito externa a ser celebrada entre o 
Estado de Sergipe (SE) e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 27.900.000,00, de 
principal, para o financiamento parcial do “Projeto de 
Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Sergipe 
(Profisco II/SE)”. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria de Pessoal SEPPI/ME nº 
11.959 de 13 de outubro de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
Designar: Maria Fernanda Araujo Ferreira, para exercer o 
encargo de substituta do cargo de Diretor de Programa, da 
Secretaria Especial do Programa de Parcerias de 
Investimentos, do Ministério da Economia (SEPPI/ME), DAS 
103.5. 
 

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


