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Medidas legais de 29 de dezembro de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Medida Provisória nº 1.152, de 28 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoa 
Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - 
CSLL para dispor sobre as regras de preços de transferência”. 
 
Explicação: aplicando-se na determinação da base de cálculo do 
IRPJ e da CSLL das pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que 
realizem transações controladas com partes relacionadas no 
exterior, incorpora na legislação o “princípio Arm's Length”, ou 
seja, os termos e as condições de uma transação controlada 
serão estabelecidos de acordo com aqueles que seriam 
estabelecidos entre partes não relacionadas em transações 
comparáveis. O texto prevê a possibilidade de adoção das regras 
em 2023, que se tornam obrigatórias a partir do ano seguinte. 
 
Prazos: 
Emendas: 2 a 3/2/22*** 
Vigência: 28/12 a 2/4/22 
Prorrogação: 3/4 a 2/6/23 
*** Considerando o recesso do Congresso previsto para o período de 23 de 
dezembro de 2022 a 1º de fevereiro de 2023 

 

 
Lei nº 14.513, de 27 de dezembro de 

2022 
 

Republicação 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei 
Orçamentária de 2022”. 
 
Explicação: republica a sanção do PLN 39/2022, Lei 
14.513/2022, que, entre outros, amplia de 15 de outubro para 30 
de novembro de 2022 o prazo final para o encaminhamento de 
projetos de lei de abertura de créditos suplementares e especiais 
ao Congresso Nacional. 
 
A republicação da medida objetiva retirar 2 trechos do veto: (i) 
dispositivo que estende até 31 de dezembro de 2023 a validade 
de restos a pagar inscritos em 2019 e 2020 relativos a contratos, 
convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual; e (ii) 
dispositivo que autoriza o ajuste de contratos firmados em 2019 
e 2020 para mudar a localidade de execução de uma obra. O 
dispositivo permite essa flexibilização desde que sejam mantidas 
as características originais da obra e que a mudança fosse 
autorizada pelo gestor máximo do órgão concedente. 
 

 
Decreto nº 11.313, de 28 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Regulamenta a Lei nº 14.206, de 27 de setembro de 2021, que 
institui o Documento Eletrônico de Transporte (DT-e), e 
estabelece a respectiva política nacional no âmbito da 
administração pública federal”. 
 
Explicação: regulamenta o DT-e, que permite a consolidação de 
diversos documentos físicos que precisavam ser portados pelos 
transportadores para comprovar o cumprimento de obrigações 
administrativas, ambientais, sanitárias. A consolidação em um 
único documento, em meio digital, também reduz o tempo de 
fiscalização do transportador. 
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Dentre vários pontos, o decreto traz os procedimentos para 
geração, emissão ou dispensa e encerramento do DT-e, dispõe 
sobre a fiscalização e aplicação de penalidades, institui a Política 
Nacional do DT-e no âmbito da administração pública federal e o 
cronograma de obrigatoriedade do Dt-e. 
 

 
Instrução Normativa SGD/ME nº 94, 

de 23 de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pelos órgãos 
e entidades integrantes do Sistema de Administração dos 
Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do Poder 
Executivo Federal”. 
 
Explicação: entre outros, estabelece que as contratações de 
soluções de TIC deverão seguir as seguintes fases: i) 
Planejamento da Contratação; ii) Seleção do Fornecedor; e iii) 
Gestão do Contrato. Ademais, estabelece que as contratações de 
soluções de TIC no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do 
SISP deverão estar: i) em consonância com o PDTIC do órgão 
ou entidade; ii) alinhadas à Estratégia de Governo Digital; e iii) 
integradas à Plataforma gov.br, quando tiverem por objetivo a 
oferta digital de serviços públicos. Esta Instrução Normativa entra 
em vigor em 1º de fevereiro de 2023. 
 

 
Portaria Interministerial MCom/MEC 

n° 7.878, de 16 de dezembro de 
2022 

 
Visualizar medida 

 
“Altera a Portaria Interministerial MCOM/MEC nº 5.193, de 6 de 
abril de 2022”. 
 
Explicação: entre outros, altera Portaria que implementa o 
Programa Internet Brasil para acrescentar como alvo do 
programa os alunos matriculados na rede pública de ensino, nas 
escolas das comunidades indígenas e quilombolas e nas escolas 
especiais sem fins lucrativos que atuam exclusivamente nessa 
modalidade. Além disso, acrescenta a análise de tráfego como 
instrumento de monitoramento do benefício de acesso gratuito à 
internet por meio de chips de pacotes de dados. Também são 
acrescentadas nas beneficiárias da primeira fase do programa, 
as seguintes escolas públicas municipais de: i) Araguari; ii) 
Conceição das Alagoas; iii) Nova Serrana; iv) Prata; v) Uberaba; 
e vi) Uberlândia. 
 

 
Mensagem do Presidente da 
República nº 745, de 28 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Encaminha ao Congresso Nacional o texto do projeto de lei que 
“Altera a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, que dispõe sobre 
o Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia da 
Administração Federal Direta, das Autarquias e das Fundações 
Federais”. 
 

 
Portaria ME nº 11.017, de 27 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Fixa o valor do limite global anual, para o exercício de 2023, 
das importações destinadas à pesquisa científica e 
tecnológica, nos termos do disposto na Lei nº 8.010, de 29 de 
março de 1990, da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e da Lei 
nº 10.865, de 30 de abril de 2004”. 
 
Explicação: fixa em US$ 400 milhões o valor do limite global 
anual, para o exercício de 2023, relativo à importação de bens 
destinados à pesquisa científica e tecnológica. 
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Portaria ME nº 11.090, de 27 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Divulga os dias de feriados nacionais e estabelece os dias de 
ponto facultativo no ano de 2023, para cumprimento pelos 
órgãos e entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional”. 
 
Explicação: divulga os dias de feriados nacionais e 
estabelecidos os dias de ponto facultativo no ano de 2023: i) 1º 
de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional); ii) 20 de 
fevereiro, Carnaval (ponto facultativo); iii) 21 de fevereiro, 
Carnaval (ponto facultativo); iv) 22 de fevereiro, quarta-feira de 
cinzas (ponto facultativo até às 14 horas); v) 7 de abril, Paixão de 
Cristo (feriado nacional); vi) 21 de abril, Tiradentes (feriado 
nacional); vii) 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado 
nacional); viii) 8 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo); ix) 7 
de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional); x) 12 de 
outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional); xi) 28 de 
outubro, Dia do Servidor Público (ponto facultativo); xii) 2 de 
novembro, Finados (feriado nacional); xiii) 15 de novembro, 
Proclamação da República (feriado nacional); e xiv) 25 de 
dezembro, Natal (feriado nacional). Esta Portaria entra em vigor 
em 2 de janeiro de 2023. 
 

 
Resolução GECEX nº 443, de 27 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera para 0% as alíquotas do Imposto de Importação (II) 
incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações 
que menciona, na condição de Ex-tarifários”. 
 
Explicação: reduz a 0% as alíquotas do II para: Impressoras 
multifuncionais com bandejas de alimentação frontal e traseira 
(NCM 8443.31.11); Módulos do tipo unidade de processamento 
para a centralização dos dados (NCM 8471.41.00); e Módulos de 
armazenamento não volátil de dados (NCM 8471.70.40). Esta 
Resolução entra em 4 de janeiro de 2023. 
 

 
Resolução GECEX nº 444, de 27 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Indefere pleitos para concessão de Ex-tarifários para Bens de 
Capital e Bens de Informática e Telecomunicações”. 
 
Explicação: indefere os pleitos para concessão de Ex-tarifários 
para Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicações, 
entre eles: Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas 
partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, 
aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som 
em televisão, e suas partes e acessórios (NCM 8517.12.31); e 
Máquinas automáticas para processamento de dados e suas 
unidades (NCM 8471.60.52). Esta Resolução entra em vigor em 
2 de janeiro de 2023. 
 

 
Extrato de Termo Aditivo SGD 

 
DOU 3 de 28/12/2022 

 
Visualizar medida 

 

 

5° Termo Aditivo ao Acordo Corporativo nº 8/2020 entre a 
União e a empresa Microsoft do Brasil (Processo SEI/ME: nº 
19974.100514/2019-01) 
 
Prorroga o Acordo Corporativo com a Microsoft, garantindo 
descontos de até 35% nos preços dos softwares comercializados 
pelo fabricante nos órgãos do governo federal. Prazo de vigência: 
12 meses, contados a partir de 2 de fevereiro de 2023. 
 
O objetivo é reduzir custos para os cofres públicos, exercendo o 
poder de compra centralizada do governo, assim como é feito 
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com outros grandes fabricantes da área de tecnologia, como 
Google, Oracle, VMware, Red Hat e Qlik.   A redução engloba 
2.964 produtos, incluindo licenças educacionais e não 
educacionais. O desconto máximo negociado é de licenciamento 
anual dos principais produtos demandados por órgãos da 
administração pública federal, a exemplo de softwares de 
escritório e de segurança da informação, e chega a 35%. A média 
geral das reduções de preços com os produtos do acordo firmado 
é de 26%.   
 
Os acordos com os fabricantes de TIC tem o objetivo de 
padronizar os preços, mas não implicam na aquisição dos 
produtos nem dispensam licitações. Ao todo, são mais de 280 
órgãos da administração pública de todos os poderes e entes 
federados beneficiados com a redução de custos.  
 

 
Instrução Normativa MTP nº 1, de 15 

de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Instrução Normativa MTP nº 1, de 25 de outubro de 
2021, que dispõe sobre a atividade de análise e de tramitação 
dos processos administrativos decorrentes da lavratura de 
auto de infração trabalhista e notificação de débito de Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de Contribuição 
Social”. 
 
Explicação: realiza diversos ajustes, dentre eles, a exclusão da 
prerrogativa da chefia imediata acionar a verificação precedente 
dos recolhimentos de FGTS para fins de averiguação de infração, 
tornando obrigatório este ato sempre que houver elementos 
justificativos deste. Além disso, modifica os casos de extinção e 
arquivamento de processo. Esta Instrução Normativa entra em 
vigor em 1º de janeiro de 2023. 
 

 
Instrução Normativa MTP nº 3, de 28 

de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Instrução Normativa nº 2, de 8 de novembro de 2021, 
para dispor sobre o procedimento administrativo de anotação 
da CTPS Digital previsto no § 3º do art. 29 do Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT), nas situações em que o 
Auditor-Fiscal do Trabalho constatar, no decorrer de uma 
inspeção, o descumprimento pelo empregador das 
obrigações previstas no art. 29 do Decreto-Lei nº 5.452, de 
1943 (CLT)”. 
 
Explicação: estabelece, dentre outros, sanções adicionais ao 
empregador que se abster da anotação na CTPS no prazo legal 
e incrementa outros procedimentos na notificação do empregado 
sobre a formalização dos vínculos de emprego no eSocial, bem 
como endurece as penas em caso de descumprimento dos 
protocolos. Por fim, também estabelece dispositivos para regular 
os registros dos Auditores-Fiscais do Trabalho. Esta Instrução 
Normativa entra em vigor em 1º de fevereiro de 2023. 
 

 
Portaria MTP nº 4.370, de 28 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Portaria nº 671, de 8 de novembro de 2021, para dispor 
sobre o procedimento administrativo de anotação da CTPS 
Digital previsto no § 3º do art. 29 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943 (CLT), nas situações em que o Auditor-Fiscal do 
Trabalho constatar, no decorrer de uma inspeção, o 
descumprimento pelo empregador das obrigações previstas 
no art. 29 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT)”. 
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Explicação: entre outros, determina ao empregador a abertura 
do procedimento administrativo de anotação da Carteira de 
Trabalho por descumprimento de anotações de informações 
referentes à admissão no emprego, duração e efetividade do 
trabalho, férias, acidentes e demais circunstâncias que 
interessem à proteção do trabalhador. Esta Portaria entra em 
vigor em 1º de fevereiro de 2023. 
 

 
Portaria MTP nº 4.098, de 15 de 

dezembro de 2022 
 

Retificação 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021, que 
aprova normas para a organização e tramitação dos processos 
de auto de infração, de notificação de débito do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e da Contribuição Social; 
regulamenta o Sistema Eletrônico de Processo Administrativo 
Trabalhista; estabelece parâmetros para a aplicação das multas 
administrativas de valor variável, previstas na legislação 
trabalhista; e disciplina os procedimentos administrativos de 
emissão da certidão de débitos, oferta de vista, extração de cópia, 
verificação anual dos processos administrativos e procedimento 
para autorização do saque de FGTS pelo empregador, quando 
recolhido a empregados não optantes”. 
 
Explicação: altera a Portaria MTP nº 4.098/2022 para revisar a 
tabela de multas administrativas com critérios fixos de cálculo, 
referentes a infrações decorrentes de não observação das regras 
da CLT. Valores de referências para eventuais sanções foram 
reajustados, dentre eles, aqueles quanto ao trabalho da criança, 
adolescente e aprendiz, bem como para o não cumprimento dos 
programas de alimentação do trabalhador pelas pessoas 
jurídicas beneficiárias. Esta Portaria entra em vigor em 1º de 
fevereiro de 2023. 
 

 
Instrução Normativa CRPS nº 1, de 

28 de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Disciplina as regras, procedimentos e rotinas necessárias à 
efetiva aplicação das normas de direito previdenciário no 
âmbito do Conselho de Recursos da Previdência Social 
(CRPS)”. 
 
Explicação: estabelece, dentre outros, regramento para a 
proteção dos direitos dos beneficiários e interessados, bem como 
à concessão do benefício ou serviço mais vantajoso, cabendo à 
Previdência Social orientá-lo nesse sentido. O CRPS obedecerá 
a diversos princípios, dentre eles a juridicidade, moralidade, 
impessoalidade e boa-fé. A medida ainda versa, dentre outros, 
sobre as competências e atribuições das diversas seções 
componentes do Conselho, do quadro de pessoal, modalidade de 
trabalho, processo recursal e atos processuais. Por fim, revoga 
todas as outras disposições em contrário, em especial 54 
normativos incorporados nesta instrução. 
 

 
Resolução CEGOV/INSS nº 27, de 

28 de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PDTIC) 2023/2025 do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS)”. 
 
Explicação: o Plano compreende 9 anexos de processos 
registrados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do INSS, 
esta medida será publicada em Boletim de Serviço Eletrônico e 
seus respectivos Anexos divulgados no Portal do INSS. Esta 
Resolução entra em vigor em 2 de janeiro de 2023. 
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Resolução CEGOV/INSS nº 28, de 

28 de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui o Plano Diretor de Segurança da Informação (PDSI) 
2023-2025 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)”. 
 
Explicação: o Plano compreende um anexo de processo 
registrado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do INSS, 
esta medida será publicada em Boletim de Serviço Eletrônico e 
seus respectivos Anexos divulgados no Portal do INSS. Esta 
Resolução entra em vigor em 2 de janeiro de 2023. 
 

 
Portaria MEC nº 1.051, de 28 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Estabelece o Calendário Anual de abertura do protocolo de 
ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC no ano 
de 2023”. 
 
Explicação: estabelece o Calendário Anual, para fins de 
expedição dos respectivos atos e de suas modificações. O 
protocolo de processos regulatórios que ainda não dispõem de 
funcionalidade no Sistema e-MEC deverá ser registrado no 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 
 
O protocolo do pedido deverá, para cada ato autorizativo ser 
devidamente instruído com os documentos de responsabilidade 
da Instituição e as informações requeridas pelo Sistema e-MEC. 
 

 
Portaria MEC nº 1.053, de 28 de 

dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Estabelece as competências, o funcionamento e os 
procedimentos relativos às atividades da Ouvidoria do 
Ministério da Educação, e dá outras providências”. 
 
Explicação: entre outros, estabelece que a Ouvidoria do MEC é 
a unidade que compõe a estrutura da Assessoria de Controle 
Interno do Gabinete do Ministro da Educação. 
 
Compete à Ouvidoria do MEC exercer o papel de mediador nas 
relações envolvendo os manifestantes e as unidades integrantes 
do Ministério, agindo com presteza, imparcialidade e eficiência no 
processamento das manifestações recebidas, de forma a 
contribuir para o exercício da cidadania e para o aprimoramento 
dos serviços e das políticas públicas prestados à sociedade. Esta 
Portaria entra em vigor em 27 de fevereiro de 2023. 
 

 
Portaria SE/MJSP nº 1.577, de 21 de 

dezembro de 2022 
Visualizar medida 

 

 
“Tornar pública a 3ª Revisão do Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (PDTIC 2021-2023) do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)”. 
 
Explicação: publica a 3ª Revisão do PDTIC 2021-2023 do MJSP, 
que pode ser acessado aqui. 
 

 
Portaria FBN nº 73, de 30 de 

novembro de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Promulga a Política de Segurança da Informação e 
Comunicações (Posin) da Fundação Biblioteca Nacional 
(FBN), com vigência de 4 anos. Ademais, implementa a Equipe 
de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes 
Cibernéticos (Etir) na própria equipe da Coordenação de 
Tecnologia da Informação da FBN, auxiliada pelo Encarregado 
pelo Tratamento dos Dados Pessoais e pelo Gestor da 
Segurança Orgânica. 
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Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CGSIM/ME nº 11.163 de 28 

de dezembro de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Sued Santos Rocha De Souza e Kalhel Lemkull 
Damasceno, na qualidade de membros titular e suplente, 
respectivamente, da Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(Senasp) para compor o Grupo de Trabalho de Indicadores, no 
âmbito da Secretaria-Executiva do Comitê para Gestão da Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios (CGSIM). 
 

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


