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Medidas legais de 28 de novembro de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Decreto nº 11.266, de 25 de 

novembro de 2022 
 

DOU 1 Extra A de 25/11/2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera o Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019, que dispõe 
sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito 
da administração pública federal e institui o Cadastro Base do 
Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados”. 
 
Explicação: altera disposições acerca do compartilhamento de 
dados no âmbito da administração pública federal e 
funcionamento do Cadastro Base do Cidadão e do Comitê 
Central de Governança de Dados. 
 

 
Instrução Normativa CGNOR/ME nº 

81, de 25 de novembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre a elaboração do Termo de Referência (TR), para 
a aquisição de bens e a contratação de serviços, no âmbito 
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
e sobre o Sistema TR digital”. 
 
Explicação: entre outros, estabelece que os TR deverão ser 
elaborados no Sistema TR Digital, observados os procedimentos 
estabelecidos no manual técnico operacional que será publicado 
pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 
Economia (SEDGG/ME), disponível aqui, para acesso ao sistema 
e operacionalização. Em caso de não utilização do Sistema TR 
Digital pelos órgãos e entidades, a elaboração do TR deverá 
ocorrer em ferramenta informatizada própria, atendidas as regras 
e os procedimentos estabelecidos. Esta Instrução Normativa 
entra em vigor em 1º de dezembro de 2022. 
 

 
Ato Declaratório Interpretativo RFB 

nº 4, de 25 de novembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre a mudança de entendimento em processo de 
consulta sobre a interpretação da legislação tributária e 
aduaneira”. 
 
Explicação: conclui que na hipótese de alteração do 
entendimento expresso em solução de consulta sobre a 
interpretação da legislação tributária e aduaneira, a nova 
orientação: i) se desfavorável ao consulente, atingirá apenas os 
fatos geradores que ocorrerem após a data da ciência da solução; 
e ii) se favorável ao consulente, será aplicado também ao período 
abrangido pela solução de consulta anteriormente proferida. A 
publicação na Imprensa Oficial de ato normativo posterior à 
apresentação da consulta de interpretação da legislação 
tributária e anterior à ciência de sua solução faz cessar os efeitos 
desta após decorrido o prazo de 30 dias, contado da data de 
publicação do ato na Imprensa Oficial. 
 

 
Portaria MD nº 5.659, de 18 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Aprova a Política de Segurança da Informação da 
administração central do Ministério da Defesa (Posin-MD)”. 
 
Explicação: publica a Posin/MD, de modo a estabelecer 
diretrizes, responsabilidades e competências de gestão de 
segurança da informação na administração central do Ministério 
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da Defesa (MD). Dentre as prerrogativas, estabelece as 
condições do uso de dispositivos e equipamentos, assim como 
da gestão de ativos no Ministério. Revoga ainda a Portaria nº 
2/2019, que estabelecia as diretrizes anteriores. Esta Portaria 
entra em vigor em 1º de dezembro de 2022.  
 

 
Resolução CMN nº 5.042, de 25 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Estabelece as diretrizes que devem ser observadas para a 
realização das operações no mercado de câmbio”. 
 
Explicação: estabelece as diretrizes que devem ser observadas 
para a realização das operações no mercado de câmbio, bem 
como as diretrizes sobre o ingresso no país ou a saída do país 
de reais ou de moeda estrangeira por meio de instituição 
autorizada a operar no mercado de câmbio. Esta Resolução entra 
em vigor em 31 de dezembro de 2022. 
 

 
Instrução Normativa RFB nº 2.117, 

de 25 de novembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera as Instruções Normativas RFB nº 1.059, de 2 de agosto 
de 2010, nº 1.082, de 8 de novembro de 2010, e nº 1.385, de 15 
de agosto de 2013, que dispõe sobre controles aduaneiros”. 
 
Explicação: entre outros, dispõe sobre o controle aduaneiro das 
seguintes operações, efetuadas pelo BCB ou por instituições 
autorizadas, e com transporte realizado por empresas 
habilitadas: i) de entrada e de saída de ouro como ativo financeiro 
ou instrumento cambial; e ii) de entrada e de saída de moeda em 
espécie em montante superior a US$ 10 mil ou seu equivalente 
em outras moedas. Esta Instrução Normativa entrará em vigor em 
30 de dezembro de 2022. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria MCom nº 7.586 de 23 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Isabela Gomes Gebrim, para exercer o encargo de 
substituta do Secretário-Executivo Adjunto da Secretaria-
Executiva do Ministério das Comunicações (MCom), 
dispensando Wanessa Queiroz de Souza Oliveira do encargo, 
CCE 1.17. 
 

 
Portaria PR nº 57 de 25 de 

novembro de 2022 
 

DOU 2 Extra A de 25/11/2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Antônia Eliana Pinto, como nova integrante do Grupo 
Técnico de Transparência, Integridade e Controle, no âmbito 
do Gabinete de Transição Governamental. 
 

 
Portaria ME nº 13.489 de 25 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Mario Pereira De Pinho Filho, para exercer o encargo 
de Presidente da 3ª Câmara da 2ª Seção de Julgamento do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) do 
Ministério da Economia (ME). 
 

 
Portaria CC/CGU nº 1.311 de 25 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Pedro Ruske Freitas, do cargo de Diretor de 
Promoção da Integridade da Secretaria de Transparência e 
Prevenção da Corrupção da Controladoria-Geral da União 
(CGU), FCE 1.15. 
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Portaria MCTI nº 1.150 de 24 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Lucas Giovani Gomes Alvim, da função 
comissionada de Coordenador de Segurança de Redes da 
Coordenação-Geral de Infraestrutura e Segurança de Tecnologia 
da Informação, do Departamento de Tecnologia da 
Informação, da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI), FCPE 101.3. 
 

 
Portaria MCTI nº 1.153 de 24 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Paula Salomão Martins, do cargo em comissão de 
Coordenador de Ambientes Inovadores e 
Empreendedorismo da Coordenação-Geral de Ambientes 
Inovadores e Startups, do Departamento de Empreendedorismo 
Inovador, da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), DAS 
101.3. 
 

 
Portaria MCTI nº 1.155 de 24 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Absai de Souza Camargo, para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador-Geral de Governança de 
Tecnologia da Informação, do Departamento de Tecnologia da 
Informação, da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI), DAS 101.4. 
 

 
Portaria MCTI nº 1.201 de 25 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Eduardo Viola, para exercer a função comissionada de 
Coordenador-Geral de Infraestrutura e Segurança de 
Tecnologia da Informação do Departamento de Tecnologia da 
Informação da Secretaria Executiva Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI), 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. 
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