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Medidas legais de 17 de janeiro de 2023 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Solução de Consulta RFB nº 11, de 

6 de janeiro de 2023 
 

Visualizar medida 
 

 
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias 
 
Afastamento da empregada gestante do serviço. 
Remuneração. Benefício previdenciário inexistente. Ausência de 
previsão legal. Pandemia provocada pelo coronavírus Sars-Cov-
2. 
 
Dispõe que a remuneração de que trata o art. 1º da Lei nº 
14.151/2021, devida pela pessoa jurídica à empregada 
gestante afastada das atividades de trabalho presencial, 
ainda que a natureza do trabalho seja incompatível com a sua 
realização em seu domicílio, por meio de trabalho remoto ou outra 
forma de trabalho a distância; não configura nem se confunde 
com o pagamento de salário-maternidade nem de outro benefício 
de natureza previdenciária devido à segurada empregada. Logo, 
não há a possibilidade de deduzir o valor da referida remuneração 
das contribuições devidas à Previdência Social ou o seu 
reembolso pela RFB. 
 

 
Resolução CG/FUST n° 3, de 29 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Resolução CG-Fust nº 2, de 8 de agosto de 2022, que 
disciplina a aplicação de recursos do Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust)”. 
 
Explicação: dentre outros, estabelece que na modalidade de 
apoio não reembolsável, o Poder Executivo poderá realizar 
transferências de recursos financeiros para entes públicos e 
entidades privadas, inclusive subvenções econômicas para 
empresas privadas com fins lucrativos, repassadas 
diretamente ou por meio dos agentes financeiros. Já a alocação 
de recursos sob a modalidade reembolsável, poderá ser realizada 
por meio de operações de crédito, diretas ou indiretas, subscrição 
de valores mobiliários e subscrição de cotas de fundos. Além 
disso, dispõe que o acompanhamento da execução dos 
programas e projetos realizados pelas entidades beneficiadas 
com recursos não reembolsáveis do Fust será realizada pelos 
agentes financeiros. 
 

 
Acórdão CG/FUST n° 10, de 29 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Proposição de Caderno de Projetos do Conselho Gestor do 
Fust para o ano de 2023”. 
 
Explicação: aprova a proposta de Caderno de Projetos do Fust, 
de forma a estabelecer os projetos elegíveis para utilização dos 
recursos do Fundo. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CC/MC nº 628, de 16 de 

janeiro de 2023 
 

DOU 2 Extra A de 16/1/2023 
 

 
Nomear: Wilson Diniz Wellisch para exercer o cargo de 
secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações 
(Serad/MC), CCE 1.17. 
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Visualizar medida 

 

 
Portaria CC/MD nº 639, de 16 de 

janeiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Rui Chagas Mesquita para exercer o cargo de 
secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa 
(Seprod/MD), CCE 1.17. 
 

 
Portaria CC/SEGOV nº 610, de 16 de 

janeiro de 2023 
 

DOU 2 Extra A de 16/1/2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior para exercer a 
função de secretário especial adjunto de Relações 
Institucionais da Secretaria de Governo da Presidência da 
República (Segov/PR), FCE 1.17. 
 

 
Portaria CC/SEGOV nº 611, de 16 de 

janeiro de 2023 
 

DOU 2 Extra A de 16/1/2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: João Alberto de Negri para exercer o cargo de 
secretário especial adjunto de Assuntos Federativos da 
Secretaria de Governo da Presidência da República 
(Segov/PR), CCE 1.17. 
 

 
Portaria de Pessoal SGD/ME nº 368, 

de 13 de janeiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Loyane de Sousa Tavares para exercer o encargo de 
substituta eventual do cargo de diretor do Departamento de 
Portfólio da Secretaria de Governo Digital da Secretaria 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 
Ministério da Economia (SGD/ME), DAS 101.5. 
 

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


