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Medidas legais de 08 de dezembro de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Instrução Normativa RFB nº 2.119, 

de 6 de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 
(RFB)”. 
 
Explicação: disciplina o CNPJ no âmbito da RFB, para 
estabelecer, entre outros, que as entidades estão obrigadas a 
atualizar, de forma imediata, qualquer alteração referente aos 
seus dados cadastrais no CNPJ, observadas as disposições 
previstas em leis e normas correlatas. Para isso, cabe ao 
representante legal atualizar no CNPJ as ocorrências relativas às 
seguintes situações especiais: i) liquidação judicial ou 
extrajudicial; ii) falência; iii) recuperação judicial; iv) intervenção; 
ou v) inventário do empresário individual, do titular da empresa 
individual imobiliária, do titular da sociedade unipessoal de 
advogados ou do sócio da sociedade limitada composta por um 
único sócio pessoa física. A alteração de dados cadastrais de 
entidades domiciliadas no exterior inscrita no CNPJ está 
condicionada à indicação do seu representante. 
 
As entidades domiciliadas no exterior estão obrigadas a prestar 
informações sobre seus beneficiários finais ou a inexistência 
deles, no prazo de até 30 dias, contado da data de inscrição no 
CNPJ, conforme as orientações e a documentação constantes. 
Considera-se beneficiário final: i) a pessoa natural que, em última 
instância, de forma direta ou indireta, possui, controla ou 
influencia significativamente a entidade; ou ii) a pessoa natural 
em nome da qual uma transação é conduzida. Esta Instrução 
Normativa entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. 
 

 
Ato Declaratório Executivo 
COFIS/RFB nº 114, de 6 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre o Manual de Orientação do Leiaute 9 da 
Escrituração Contábil Digital (ECD)”. 
 
Explicação: aprova o Manual de Orientação do Leiaute 9 da 
ECD, constante do arquivo disponível para download aqui. 
 

 
Resolução nº 125, de 7 de dezembro 

de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui a Política de Prevenção e Combate à Fraude e à 
Corrupção na Ancine”. 
 
Explicação: a Política de Prevenção e Combate à Fraude e à 
Corrupção visa orientar os servidores e colaboradores a respeito 
dos princípios e diretrizes para prevenção, identificação e 
combate de atos de fraude e corrupção na Ancine. Esta 
Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor em 1º de janeiro 
de 2023. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 10.468, de 7 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
"Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), das Comunicações 
(MCom), do Meio Ambiente (MMA), e do Turismo (MTur), e de 
Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de 
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R$ 13,4 milhões, para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente". 
 
Explicação: entre outros, cancela crédito suplementar ao MCTI, 
no valor de R$ 300 mil para Formulação, Gestão e Manutenção 
de Políticas e do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovações, no âmbito nacional. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 10.468, de 7 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
"Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), das Comunicações 
(MCom), do Meio Ambiente (MMA), e do Turismo (MTur), e de 
Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de 
R$ 13,4 milhões, para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente". 
 
Explicação: entre outros, abre crédito suplementar ao MCTI, no 
valor de R$ 2 milhões para Fomento a Projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento Científico, no âmbito nacional; ao MCom, i) no 
valor de R$ 894 mil para Apoio a Iniciativas e Projetos de Inclusão 
Digital, no âmbito nacional; ii) no valor de R$ 750 mil para 
Estudos, Pesquisas e Produção de Indicadores na Área das 
Comunicações; e iii) no valor de R$ 2,6 milhões para Política 
Produtiva e Inovação Tecnológica, no âmbito nacional. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria MCTI nº 6.620 de 7 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Cria Grupo de Trabalho com representantes do MCTI, FINEP, e 
CNPq, a fim de subsidiar a edição de normativo prevendo a 
utilização do instrumento da Encomenda, estabelecendo seus 
critérios e procedimentos no âmbito do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). 
 

 
Portaria SUDECO/MDR nº 123, de 7 

de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Igor Alisson e Silva Souza, para ocupar o Cargo 
Comissionado Executivo de Coordenador de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da Coordenação-Geral de 
Logística e Tecnologia da Informação, da Superintendência do 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR) CCE 1.10. 
 

 
Portaria SUDENE/MDR nº 185 de 7 

de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Diego Véras Emerenciano, para exercer o encargo de 
substituto do Coordenador-Geral de Tecnologia da 
Informação da Diretoria de Administração Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR), FCE 1.13. 
 

 
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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