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Medidas legais de 23 de dezembro de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Emenda Constitucional nº 128 

 
Visualizar medida 

 

 
“Acrescenta § 7º ao art. 167 da Constituição Federal, para proibir 
a imposição e a transferência, por lei, de qualquer encargo 
financeiro decorrente da prestação de serviço público para a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”. 
 
Explicação: promulgação da PEC 122/2015, que proíbe a 
legislação federal de criar despesas sem que haja previsão de 
fontes orçamentárias e financeiras ou transferência dos recursos 
necessários para a prestação do respectivo serviço público. 
 
De acordo com a norma, leis federais não podem impor despesas 
sem previsão de fontes orçamentárias e financeiras ou 
transferência dos recursos necessários para a prestação do 
respectivo serviço público (incluindo despesas de pessoal e seus 
encargos) à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios. As únicas despesas ressalvadas são as decorrentes 
da fixação do salário mínimo e as obrigações assumidas 
espontaneamente pelos entes federados. 
 

 
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 103, 

de 21 de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 895, de 15 de maio de 
2019, que dispõe sobre o parcelamento de débitos para com a 
Fazenda Nacional”. 
 
Explicação: estabelece que o valor de cada parcela será obtido 
mediante a divisão do valor da dívida consolidada pelo número 
de parcelas solicitadas, para os pedidos de parcelamento 
apresentados até 31 de dezembro de 2023, os valores mínimos 
são de: i) R$ 100,00, quando o devedor for pessoa física, ou 
quando se tratar de débito relativo a obra de construção civil sob 
responsabilidade de pessoa física; ii) R$ 500,00, quando o 
devedor for pessoa jurídica; e iii) R$ 10,00 quando o empresário 
ou a sociedade empresária pleitear ou tiver deferido o 
processamento da recuperação judicial. Esta Portaria Conjunta 
entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2023. 
 

 
Resolução ANATEL n° 758, de 20 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Assegura o cumprimento, no Brasil, de Resoluções do 
Mercosul/GMC relacionadas às telecomunicações”. 
 
Explicação: incorpora ao ordenamento jurídico nacional: i) 
Resolução Mercosul/GMC nº 30/98, com as modificações da 
Resolução Mercosul/GMC nº 26/19, acerca das disposições 
sobre o serviço móvel marítimo na faixa de VHF; ii) Resolução 
Mercosul/GMC nº 05/06, que aprova o Manual de 
Procedimentos de Coordenação de Radiofrequências na 
faixa de 1710 MHz a 1990 MHz e de 2100 MHz a 2200 MHz; iii) 
Resolução Mercosul/GMC nº 38/06, que aprova o Manual de 
Procedimentos de Coordenação de Frequências para 
Estações do Serviço Fixo em Radiofrequências Superiores a 
1000 MHz. Ressalta-se que a integra das Resoluções constam 
em anexo a Portaria. 
 

http://www.foco-legislativo.com.br/
mailto:foco@foco-legislativo.com.br
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/emenda-constitucional-n-128-453260024
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/emenda-constitucional-n-128-453260024
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-rfb/pgfn-n-103-de-21-de-dezembro-de-2022-453258985
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=100771
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=100771
https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-anatel-n-758-de-20-de-dezembro-de-2022-453275904


Foco Assessoria e Consultoria 
Medidas Legais  

Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F, Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-905, Brasília-DF  

Tel./Fax: +55 (61) 3327 1289 - home-page: www.foco-legislativo.com.br - e-mail: foco@foco-legislativo.com.br 2 
 

 
Instrução Normativa CGU nº 20, de 

22 de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Revoga a Instrução Normativa OGU/CGU nº 4, de 6 de 
novembro de 2017 que instituiu o procedimento Me-Ouv para 
acesso automatizado ao Sistema Informatizado de 
Ouvidorias (e-Ouv) por meio de aplicativos cívicos no âmbito 
do Programa de Avaliação de Serviços e Políticas Públicas 
(Procid)”. 
 
Explicação: revoga a Instrução Normativa nº 4/2017, da 
Ouvidoria-Geral da União, que institui o procedimento Me-Ouv 
para acesso automatizado ao e-Ouv por meio de aplicativos 
cívicos no âmbito do Procid. 
 

 
Ato Declaratório Executivo 
COFIS/RFB nº 134, de 22 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Aprova o Programa Gerador da Declaração do Imposto sobre 
a Renda Retido na Fonte (PGD Dirf 2023)”. 
 
Explicação: aprova o PGD Dirf 2023, que deverá ser utilizado 
para apresentação das declarações relativas a 2022, situação 
normal, e das relativas a 2023, nos casos de situação especial. 
O PGD Dirf 2023 é de reprodução livre e estará disponível aqui. 
 

 
Consulta Pública ANATEL n° 83, de 

21 de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Abre Consulta Pública, até o dia 2 de janeiro, para o 
aprimoramento da proposta de Ato aprovando Requisitos 
Técnicos e Operacionais. O texto completo da proposta, assim 
como as contribuições e sugestões deverão ser disponibilizadas 
aqui. 
 

 
Acórdão ANATEL n° 392, de 20 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Processo n° 53500.012171/2019-25 
Recorrente/Interessado: Anatel 
 
Acordam os membros do Conselho Diretor da Anatel, aprovar a 
Minuta referente ao Plano de Atribuição, Destinação e 
Distribuição de Faixas de Frequências (PDFF), promovendo 
as atribuições, destinações e condições específicas de uso de 
faixas de radiofrequências nele dispostas. Além disso, foram 
votados itens individualmente, dentre os quais destacam-se: i) 
destinar as faixas de 470-608 MHz e 614-698 MHz para o Serviço 
de Acesso Condicionado (SeAC); ii) não conceder novas 
outorgas de SeAC nas faixas de 470-608 MHz e 614-698 MHz, 
julgando as renovações caso a caso; iii) promover ajustes para 
manter as características das atuais destinações da faixa de 
5.850 a 7.075 MHz, em decorrência da atribuição ao Serviço 
Móvel. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria SUSEP/ME nº 8.074 de 15 

de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar:  José Camilo de Oliveira Nagano, para exercer o cargo 
de Superintendente Substituto da Superintendência de 
Seguros Privados do Ministério da Economia (Susep/ME), CCE 
1.17. 
 

 
Portaria ANPD/PR nº 88 de 19 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Melissa Maria Martins da Silva, para exercer o cargo de 
Coordenador-Geral de Administração da Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados da Presidência da República 
(ANPD/PR), CCE 1.13. 
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Portaria CC/MC nº 1.395 de 22 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Alessandro França Dantas, do cargo de 
Subsecretário de Tecnologia da Informação da Secretaria-
Executiva do Ministério da Cidadania (MC), CCE 1.15). 
 

 
Portaria AGU nº 2.164 de 22 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Emilio Gustavo Miranda Barbosa, para exercer o Cargo 
de Coordenador de Programação da Coordenação-Geral de 
Tecnologia e Tratamento da Informação, do Departamento de 
Informações Jurídico-Estratégicas, da Consultoria-Geral da 
União, CCE 1.10. 
 

 
Portaria ANA/MDR nº 482 de 20 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Marco Antônio Silva, para exercer o cargo de Gerência 
Executiva na Superintendência de Tecnologia da Informação 
da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico do 
Ministério do Desenvolvimento Regional (ANA/MDR), CGE IV. 
 

 
Portaria CARF/ME nº 14.398 de 20 

de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar:  Weslei José Rodrigues, para exercer o cargo de 
Coordenador de Suporte ao Julgamento do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Economia 
(CARF/ME), FCPE 101.3. 
 

 
Portaria ANVISA/MS nº 1.221, de 22 

de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Nélio Cezar de Aquino, exercer o cargo de cargo de 
Gerente-Geral de Tecnologia da Informação na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 
(Anvisa/MS), exonerando Bruno Fassheber Novais do encargo, 
CGE-II. 
 

 
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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