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Segurança Cibernética 
 

➢ Ferramenta desenvolvida por grupo de trabalho da RNP vai detectar vulnerabilidade em 

redes sem fio. O grupo de trabalho do Programa de Serviços Avançados da Rede Nacional 

de Ensino e Pesquisa (RNP) desenvolveu a ferramenta Arquimedes – ainda na fase de testes 

– para a identificação de vulnerabilidades de segurança a partir do tráfego da rede, a ofuscação 

desse tráfego a fim de esconder as vulnerabilidades, bem como a avaliação do nível de risco 

da rede e dos dispositivos. Segundo a coordenadora do GT-Arquimedes, Michele Nogueira, 

a ferramenta ainda não se encontrar no estágio de maturidade para comercialização direta, 

porém que, no longo prazo, a comercialização da ferramenta como uma Interface de 

Programação de Aplicação (Application Programming Interface – API) é uma possibilidade. Com 

informações de: ASCOM RNP 

 

➢ CGU institui a Política de Gerenciamento de Vulnerabilidades no Ambiente de 

Computação. Fica instituída, no âmbito da Controladoria-Geral da União (CGU), a Política de 

Gerenciamento de Vulnerabilidades no ambiente de computação a ser aplicada aos sistemas 

e ativos informacionais da CGU e observada pelos respectivos gestores e usuários de sistemas 

e ativos de informação, bem ainda por provedores e entidades terceirizadas com acesso a 

informações, redes e aplicativos do órgão. A medida dispõe sobre os princípios, diretrizes e 

Foco Assessoria e Consultoria 

Tecnologia da Informação 
DESTAQUES DA SEMANA 

26 a 30 de dezembro de 2022 



 

 
 

2 

Foco Assessoria e Consultoria 

Tel.: +55 (061) 3327-1289 | foco-legislativo.com.br | foco@foco-legislativo.com.br 

responsabilidades. São objetivos da Política de Gerenciamento de Vulnerabilidades: (i) 

estabelecer as regras relacionadas às atividades de identificação, avaliação, documentação, 

gestão, comunicação e remediação de vulnerabilidades; e (ii) definir boas práticas a serem 

observadas para evitar vulnerabilidades nos ativos de informação da organização. 

 

Inteligência Artificial 
 

➢ Estrutura orgânica do STF passa a contar com setor voltado a inteligência artificial. O 

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou, nesta semana, a criação da Assessoria 

de Inteligência Artificial em sua estrutura orgânica, que terá como principal objetivo desenvolver 

novas soluções em inteligência artificial, aplicadas à prestação jurisdicional da Corte. Também 

está prevista a criação do Núcleo de Apoio aos Sistemas Judiciais (Nasju), de forma a trazer 

mais segurança aos sistemas e aos usuários da plataforma STF Digital. Para a presidente da 

Corte, ministra Rosa Weber, trata-se de um aprimoramento na estrutura do STF. Com informações 

de: ASCOM STF 

 

Inclusão Digital 
 

➢ Portaria Interministerial amplia escopo do Programa Internet Brasil. Foi publicada, pelos 

Ministérios das Comunicações (MCom) e da Educação (MEC), a Portaria Interministerial nº 

7.878/2022, que altera a Portaria que implementou o Programa Internet Brasil para, dentre 

outros, 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 escolas públicas municipais de: (i) Araguari; (ii) Conceição das Alagoas; (iii) 

Nova Serrana; (iv) Prata; (v) Uberaba; e (vi) Uberlândia. 

 

Educação 
 

➢ MEC institui o Programa de modernização da capacidade tecnológica e transformação 

digital e cria os Conselhos de Gestão Estratégica (CGE) e Técnico (CT). Fica instituído por 

meio da Portaria nº 1.047/2022, publicada nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC), 

o Programa de modernização da capacidade tecnológica e transformação digital para os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), Centros Federais de Educação 

Tecnológica (Cefets) e Colégio Pedro II, que compõem a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (Conecta Rede); bem como ficam criados os Conselhos 

de Gestão Estratégica (CGE) e Técnico (CT) do Programa.  
 

» O Conecta Rede abrangerá ações de Tecnologia da Informação e Comunicação que visam ao 

fortalecimento do ecossistema de inovação das instituições beneficiadas e será desenvolvido 

por meio dos seguintes eixos: (i) prospecção e implantação de novas soluções para a Educação 

Profissional e Tecnológica; (ii) implantação e manutenção de soluções identificadas; (iii) 

capacitação; e (iv) apoio à Gestão do Programa Conecta Rede. 
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» O Conselho de Gestão Estratégica (CGE) tem como finalidade o acompanhamento e 

monitoramento de sua implementação em nível nacional. Já o Conselho Técnico (CT), visa o 

gerenciamento do processo de implementação das ações do Programa e conduzir o 

desenvolvimento dos projetos propostos. 

 

PD&I 
 

➢ ME fixa limite global anual para importações destinadas à PD&I. A Portaria nº 11.017/2022, 

publicada nesta semana pelo Ministério da Economia (ME), fixa o valor do limite global anual 

de US$ 400 milhões, para o exercício de 2023, das importações destinadas à pesquisa 

científica e tecnológica, nos termos do disposto na Lei nº 8.010/1990 (importação de bens à 

pesquisa científica e tecnológica), da Lei nº 8.032/1990 (isenção e redução de impostos de 

importação), e da Lei nº 10.865/2004 (PIS/PASEP-Importação). Complementarmente, ficam 

revogados 36 portarias do extinto Ministério da Fazenda e outras 4 do Ministério da Economia, 

que fixaram montantes em anos anteriores.  
 

» Em 2021, o Ministério da Economia fixou o montante global para importação de US$ 388,55 

milhões, isso representa um acréscimo de 2,9% (US$ 11,45 milhões) em comparação àquele 

ano. A administração da cota de importação é feita pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), também responsável pelo credenciamento dos importadores 

interessados. A medida passa a vigorar a partir de 2 de janeiro de 2023. 

 

➢ ENAP disciplina o fomento e promoção da inovação tecnológica. O Conselho Diretor da 

Fundação Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) publicou, nesta semana, a 

Resolução nº 29/2022 para dispor sobre sua política de inovação, que tem como objetivo 

estabelecer princípios, diretrizes e regras que orientem as ações institucionais de promoção e 

gestão da inovação, inclusive a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico, que visem 

a geração de valor público através do compartilhamento de conhecimentos, a criação e 

melhoria de produtos e de serviços em favor do setor público e da sociedade. Desde que não 

existam disposições específicas em contrário, as normas desta Resolução se aplicam às ações 

relacionadas à promoção da inovação oportunizadas pela Enap, inclusive às ações de 

promoção da inovação tecnológica e à obtenção de resultados de base tecnológica. 
 

» A Política de Inovação da Enap tem por base os seguintes princípios: (i) a inovação é uma 

função central e estratégica das organizações do setor público e do trabalho dos agentes 

públicos; (ii) a inovação é um elemento transversal que permeia todas as atividades da Enap e 

que contribui para estender o alcance da sua atuação a todas as esferas do governo e aos 

diversos segmentos da sociedade; e (iii) a Enap atua como Instituição Científica, Tecnológica e 

de Inovação (ICT), agente de fomento e ambiente promotor da inovação do setor público, 

especialmente através do estímulo à inovação aberta entre o setor público e a sociedade. Esta 

Resolução entra em vigor em 2 de janeiro de 2023.  

 

➢ MCTI lança dois guias de apoio à utilização do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) em parceria com o Fórum 

Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (Fortec) lançou, nesta 

semana, dois guias com orientações sobre os instrumentos do Marco Legal de Ciência, 

Tecnologia e Inovações – MLCTI (Lei nº 10.973/2004), com a finalidade de apoiar o 
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ecossistema de inovação na aplicação do Marco Legal, esclarecer dúvidas e aumentar a 

segurança jurídica dos atores envolvidos. A pasta ainda se coloca à disposição para receber 

críticas, sugestões, bem como apontamentos quanto aos assuntos a serem abordados nos 

próximos guias. 
 

» O Guia de caracterização de entidade como ICT buscou elucidar sobre os requerimentos e 

condições para a caracterização de uma entidade como Instituição Científica, Tecnológica e de 

Inovação (ICT) e o papel desses atores na geração de conhecimento humano necessário para 

impulsionar a inovação.  
 

» Já o Guia de Orientações sobre Instrumentos do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação 

– volume I traz uma análise sobre as ferramentas previstas pelo MLCTI. O MCTI espera que a 

publicação amplie a utilização de tais instrumentos, que são extremamente importantes para 

facilitar a interação entre ICTs e empresas com vistas ao desenvolvimento tecnológico e a 

criação de produtos e serviços inovadores. Com informações de: ASCOM MCTI 

 

➢ INSA institui sua Política de Inovação e estabelece as atribuições do seu Núcleo de 

Inovação Tecnológica. Por meio da Portaria nº 101/2022, publicada nesta semana, o Instituto 

Nacional do Semiárido (INSA) aprovou sua Política de Inovação, que tem entre seus objetivos 

gerais orientar as ações institucionais de incentivo e gestão da inovação, com o intuito de 

promover a geração de conhecimento, desenvolvimento de produtos e fornecimento de 

serviços, além de incentivar a inserção de novas tecnologias. Com isso, as atividades de 

pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico serão observados pelos seguintes 

princípios: (i) garantia da supremacia do interesse público e o desenvolvimento científico e 

tecnológico voltado para a região semiárida; (ii) o reconhecimento da inovação como um 

elemento transversal que permeia as atividades do INSA; e (iii) a promoção de alianças 

estratégicas, cooperações e interações entre o INSA e entes públicos e/ou privados, no Brasil 

e no exterior, para o fortalecimento e ampliação do aprendizado organizacional e da 

capacidade institucional de inovar. Ficam estabelecidas, ainda, as atribuições do seu Núcleo 

de Inovação Tecnológica (NIT).  

 

Economia & Tributário 
 

➢ MP dispõe sobre as regras de preços de transferência para alinhamento com o padrão 

OCDE. Foi publicada, no Diário Oficial da União – DOU desta quinta-feira (29), a Medida 

Provisória nº 1.152/2022 que 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. Aplicável 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, aplicando-se o “princípio Arm's Length”. O texto determina 

que será considerada a existência de diferenças entre as características economicamente 

relevantes das transações, inclusive em seus termos e suas condições e em suas 

circunstâncias economicamente relevantes. A medida prevê a possibilidade de adoção das 

regras em 2023, que se tornam obrigatórias a partir do ano seguinte.  

 

➢ GECEX zera alíquotas de imposto de importação incidentes sobre BK e BIT. Nesta 

semana, o Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, vinculado ao 
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Ministério da Economia (GECEX/ME) publicou duas resoluções para zerar alíquotas do 

Imposto de Importação (II) incidentes sobre os Bens de Capital (BK) e Bens de Informática e 

Telecomunicações (BIT). As medidas entram em vigor dia 4 de janeiro de 2023. A saber: 
 

» A Resolução nº 442/2022 zera, dentre outros, as alíquotas do II de Carregadores multi-Função 

para dispositivos eletrônicos (NCM 8504.40.90); e 
 

» Já a Resolução nº 443/2022 reduz a 0% as alíquotas do II para (i) Módulos do tipo unidade de 

processamento para a centralização dos dados (NCM 8471.41.00); e (ii) Módulos de 

armazenamento não volátil de dados (NCM 8471.70.40). 

 

➢ Ex-tarifários: GECEX indefere concessão para BKs e BITs. Ainda, pela Resolução nº 

444/2022 o Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, vinculado ao 

Ministério da Economia (GECEX/ME) decidiu indeferir os pleitos para concessão de Ex-

tarifários para Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicações, entre eles: (i) 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; (ii) 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 (iii) Máquinas automáticas para 

processamento de dados e suas unidades (NCM 8471.60.52). A medida entra em vigor em 2 

de janeiro de 2023.  

 

➢ Portaria Interministerial altera PPB para moduladores e demoduladores para 

comunicação de dados fabricados no Brasil. A Portaria Interministerial nº 10.917/2022, 

publicada pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da 

Economia (SEPEC/ME) e pela Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações (MCTI), alterou a pontuação do Processo Produtivo Básico (PPB) para moduladores 

e demoduladores para comunicação de dados fabricados no País de 1º de janeiro até 31 de 

dezembro de 2022.  
 

» Ademais, estabelece que sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente 

comprovados, assim o determinarem a realização de qualquer etapa do PPB poderá ser 

suspensa temporariamente ou modificada por meio de portaria conjunta do ME e MCTI. 

 

➢ Bigtechs: CADE responde à requerimento sobre medidas de combate ao abuso de 

posição dominante no mercado brasileiro de pagamentos. Em resposta a requerimento de 

informação enviado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara 

dos Deputados a respeito das medidas tomadas pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) para combater abuso de posição dominante das Bigtechs no mercado 

brasileiro de pagamentos, o CADE encaminhou resposta, dentre outros, aos seguintes 

questionamentos sobre: (I) o monitoramento de problemas decorrentes de eventuais barreiras 

concorrenciais, como a cobrança de comissão; (II) as investigações iniciadas para combate a 

medidas anticompetitivas; (III) a interação do Conselho com o Banco Central e com o Ministério 

Público Federal (MPF) para monitorar, prevenir e combater práticas anticoncorrenciais e crime 

contra a ordem econômica.  
 

» O presidente do Conselho, Alexandre Cordeiro Macedo iniciou sua resposta tratando sobre 

embasamento teórico sobre os temas das barreiras concorrenciais e do mercado brasileiro de 

pagamentos; bem como estudos de caso, o qual o CADE acompanha constantemente. 
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» Acerca das investigações, Macedo respondeu que se encontram em análise, atualmente, oito 

procedimentos administrativos sobre infrações contra a ordem econômica realizada por 

empresas de tecnologia nos mercados de instrumentos de pagamento. As investigações 

possuem como objeto, dentre outros: (i) práticas anticompetitivas – verticalização de grandes 

empresas e antecipação de recebíveis; (ii) bloqueio de acesso à infraestrutura de pagamentos; 

(iii) práticas exclusionárias, (iv) falseamento da concorrência; (v) criação de dificuldades a 

concorrentes; (vi) venda casada; (vii) subsídio cruzado; (viii) prática de “margin squeeze”; (ix) 

elevação abusiva dos custos de rivais; (x) utilização de informações concorrencialmente 

sensíveis a rivais; (xi) aquisição de concorrentes, recusa de contratar; e (xii) preços predatórios.  
 

» Sobre a interação do CADE com o BCB e MPF, a resposta elucida a institucionalização de 

Acordos de Cooperação Técnica (ACT) com órgãos públicos, como Ministérios Públicos 

estaduais, MPF, Ministério Público Militar (MPM) e o Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT). Estes objetivam: (i) o estreitamento da 

comunicação entre os órgãos, de modo a imprimir-se maior agilidade e efetividade nas ações 

de repressão às práticas de cartel e outras infrações à ordem econômica; (ii) a troca de 

informações e documentos quando da apuração de práticas de cartel e demais infrações; e (iii) 

o desenvolvimento e o aprimoramento das técnicas e dos procedimentos empregados na 

apuração de práticas de cartel. O CADE também promove eventos de capacitação de 

servidores, em parceria com promotores de Justiça. Foi mencionado, ainda, Ato Normativo 

Conjunto entre BCB e CADE, que estabelece procedimentos para harmonizar e tornar mais 

eficientes as respectivas ações em atos de concentração e na defesa da concorrência no âmbito 

do Sistema Financeiro Nacional (SFN); grupo de trabalho que trata de temáticas do SFN 

relacionadas à defesa concorrencial; Convênio para cooperação técnica na elaboração de 

análises e estudos sobre a concorrência na indústria de cartões de pagamentos. 
 

» O requerimento ainda solicita sugestões com vistas a assegurar a saúde do sistema e a ampla 

concorrência do setor, ao qual Macedo respondeu que as mudanças regulatórias de iniciativa 

do Banco Central, como a regulação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (Lei nº 12.865/2013; 

e Resoluções BCB nº 80/2021 e nº 150/2021), bem como a regulação do Sistema Financeiro 

Aberto (Open Finance) podem ser beneficiadas por aprimoramentos a nível legal. Sem 

embargo, Macedo defende que “estratégias rígidas de regulação inspiradas em modelos de 

comando e controle, como parece ser o caso do [Digital Makers Act (DMA), aprovado pelo 

Parlamento Europeu em julho deste ano], podem ser prejudiciais à inovação e podem demandar 

constante revisão das obrigações previstas na legislação”.  

 

Saúde 
 

➢ Sancionada sem vetos lei que regula a telessaúde. Nesta semana, foi sancionado o PL 

1998/2020 (Telessaúde) na forma da Lei nº 14.510/2022, que acresce dispositivos à Lei nº 

8.080/1990 (Lei do SUS), para regular a telessaúde. A nova legislação define o serviço de 

telessaúde como aquele que compreende a prestação de serviço digital de saúde a distância, 

com transmissão segura de informações em qualquer formato online, facultando sua utilização 

pelos profissionais de saúde, ao tempo em que atribui validade nacional aos atos praticados 

nessa modalidade. Dentre os princípios da telessaúde, destacam-se: (i) confidencialidade dos 

dados; (ii) promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de 

saúde; (iii) estrita observância das atribuições legais de cada profissão; e (iv) responsabilidade 

digital. Fica revogada, ainda, a  Lei nº 13.989/2020, que dispôs sobre o uso da telemedicina 

durante a crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2). 
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➢ Ministério da Saúde assina quatro novos contratos para evolução da saúde digital em 

2023. Foram assinados, nesta semana, quatro novos contratos entre o Ministério da Saúde 

(MS) e o Departamento de Informática do SUS (Datasus) com a finalidade de aprimorar as 

plataformas tecnológicas do Sistema Único de Saúde (SUS) e a evolução da saúde digital no 

Brasil. Com isto, foram firmados os seguintes contratos:  
 

» InfoSUS IV, que busca melhorar a qualidade do acesso de Casas de Apoio à Saúde Indígena 

(CASAIS), os Distritos Sanitários Especiais indígenas (DSEI), as Superintendências Estaduais, 

os Hospitais Federais do Rio de Janeiro e outros estabelecimentos às redes tecnológicas 

vinculadas ao MS;  
 

» Backup avançado, que visa aumentar a proteção a informações diversas do universo da saúde, 

ampliar a rotina de backups e potencializar o uso dos servidores nas salas cofres do Datasus; 
 

» Infraestrutura de nuvem para a RNDS, que permite a expansão da Rede Nacional de Dados em 

Saúde (RNDS); e 
 

» Aprimoramento do modelo de contratação para desenvolvimento de sistemas, para permitir 

agilidade aos processos de incorporação de novas tecnologias. Com informações de: ASCOM MS 

 

Trabalhista 
 

➢ Decreto institui o Programa Nacional Qualifica Mulher. Foi publicado, no Diário Oficial da 

União – DOU desta terça-feira (27), o Decreto nº 11.309/2022, que institui o Programa Nacional 

Qualifica Mulher com a finalidade de fomentar ações de qualificação profissional, de trabalho 

e de empreendedorismo, para promover geração de emprego e renda para mulheres em 

situação de vulnerabilidade social, com vistas à sua projeção econômica, por meio da formação 

de redes de parcerias com os Poderes Públicos federal, estadual, distrital e municipal e com 

os órgãos, as entidades e as instituições, públicos e privados. 
 

» O Programa constitui-se dos seguintes eixos: (i) Qualifica Capacita – destinado à qualificação e 

à capacitação profissional das mulheres; (ii) Qualifica Empreende – destinado à capacitação 

para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino; e (iii) Qualifica Concretiza – destinado 

à empregabilidade das mulheres. 
 

» As parcerias para execução do Programa poderão ser firmadas por meio de convênios, de 

acordos de cooperação, de termos de execução descentralizada ou de outros instrumentos 

congêneres, com órgãos e com entidades da administração pública federal, estadual, distrital e 

municipal e com entidades e instituições privadas. 

 

➢ MTP inclui a CTPS Digital no processo de fiscalização realizado pela Auditoria Fiscal do 

Trabalho. Foram publicadas, no âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), duas 

medidas para incluir a Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital (CTPS Digital) no 

processo de fiscalização realizado pela Auditoria-Fiscal do Trabalho. Ambas passam a vigorar 

em 1º de fevereiro de 2023. São elas: 
 

» A Instrução Normativa nº 3/2022 altera a Instrução Normativa nº 2/2021 de forma a estabelecer 

que o Auditor-Fiscal do Trabalho, nas fiscalizações do atributo registro de empregados, deve, 

entre outros: (I) lavrar auto de infração quando constatar a admissão de empregado sem o 

respectivo registro, assim como ao se constatar que o empregador não promoveu a anotação 
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da CTPS Digital no prazo legal; (II) notificar o empregador, para comprovar, no prazo mínimo 

de 5 dias úteis, a formalização dos vínculos de emprego no eSocial, ou a retificação da data de 

admissão dos vínculos formalizados nesse sistema, informando-o de que o descumprimento: (i) 

constitui infração, sujeitando o infrator a autuação e a reiterada ação fiscal, sem prejuízo da 

adoção de outras medidas legais cabíveis; (ii) enseja a comunicação ao Programa do Seguro-

Desemprego das informações relativas ao vínculo de emprego encontrado em situação irregular 

para fins de suspensão do pagamento do benefício do seguro-desemprego; e (iii) caracteriza 

hipótese de lançamento administrativo das informações relativas ao vínculo de emprego no 

eSocial. (III) Lavrar auto de infração quando constatar o descumprimento da notificação prevista 

anteriormente; e (IV) comunicar, por meio da integração de sistemas informatizados, as 

informações relativas ao vínculo de emprego encontrado em situação irregular ao Programa do 

Seguro Desemprego. 
 

» Por sua vez, a Portaria MTP nº 4.370/2022 dispõe sobre o procedimento administrativo de 

anotação da CTPS Digital nas situações em que o Auditor-Fiscal do Trabalho constatar, no 

decorrer de uma inspeção, o descumprimento do registro de empregados. A medida estabelece 

que o descumprimento do registro de empregados, composto por dados relativos à admissão 

no emprego, duração e efetividade do trabalho, férias, acidentes e demais circunstâncias que 

interessem à proteção do trabalhador, constatado em ação fiscal, enseja a abertura do 

procedimento administrativo de anotação da CTPS, previsto na CLT, que será instaurado por 

meio da lavratura do correspondente auto de infração. Confirmada a existência do vínculo de 

emprego, em decisão administrativa irrecorrível do auto de infração, as informações relativas 

ao vínculo serão lançadas de ofício no eSocial pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho da 

Secretaria de Trabalho, caso não tenham sido prestadas pelo empregador, e passarão a integrar 

as anotações da CTPS Digital e as demais bases de dados do MTP. 

 

➢ IN altera requisitos técnicos de pareceres para análise de defesa e recursos de 

processos sobre infração trabalhista. Ainda, o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) 

alterou, nesta semana, por meio da Instrução Normativa nº 1/2022 requisitos técnicos dos 

pareceres para análise de defesa e recurso no âmbito de 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 disposto por IN precedente. 

Desse modo, constituem como novos requisitos: (i) elaboração de relatório composto pela 

descrição da infração ou da apuração do débito do FGTS e da Contribuição Social e resumo 

dos elementos fáticos e jurídicos do processo; (ii) análise da regularidade formal do processo 

que deve preceder a análise de mérito; (iii) análise de eventuais vícios insanáveis, ainda que 

não alegados pela parte, e que acarretem a nulidade do documento fiscal.  
 

» A medida estabelece também que não caberá recurso de ofício à Coordenação-Geral de 

Recursos da Secretaria de Trabalho (STrab/MTP) da decisão regional de extinção decorrente 

de decisão judicial transitada em julgado que reconheça a nulidade do auto de infração ou da 

notificação de débito de FGTS e Contribuição Social. Esta Instrução Normativa entra em vigor 

em 1º de janeiro de 2023. 

 

Transportes 
 

➢ Decreto regulamento o Documento Eletrônico de Transporte (DT-e). Foi publicado, no 

Diário Oficial da União – DOU desta quinta-feira (29), o Decreto nº 11.313/2022, que 

regulamenta o Documento Eletrônico de Transporte (DT-e), instituído pela Lei 14.206/2021, e 
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estabelece a respectiva política nacional no âmbito da administração pública federal. Dentre 

as principais disposições do decreto, destacam-se: (I) como principais objetivos da Política 

Nacional do DT-e: (i) incentivar e valorizar a livre prestação dos serviços de transporte de carga 

no País realizados pelas empresas transportadoras de carga em todos os modos de transporte 

e pelos TAC e seus equiparados, respeitadas as legislações quanto ao pagamento do frete e 

do vale-pedágio ao TAC e seu equiparado; e (ii) promover e fomentar a fiscalização das 

operações e combater formas ilegais de pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas 

ao TAC ou ao equiparado. (II) a previsão de que compete à ANTT e recairá sobre o contratante 

de transportador autônomo de cargas (TAC) a fiscalização referente a não disponibilizar DT-e 

emitido ao TAC e a  condicionar o transportador a utilizar conta de depósitos ou de pagamento 

específica para a operação contratada, distinta daquela de livre escolha do TAC ou equiparado; 

(III) a gravidade das infrações: (i) operar transporte sem prévia emissão do respectivo DT-e: 

infração grave; (ii) não disponibilizar DT-e emitido ao TAC, conforme a legislação: infração 

gravíssima; (iii) gerar, utilizar, cancelar, inserir evento ou encerrar DT-e em desconformidade 

com a legislação: infração grave; (iv) descontar o valor do custo de geração ou a tarifa de 

emissão do DT-e do valor do frete contratado, de modo a acarretar prejuízo ao transportador: 

infração grave.  
 

» A plena implementação do DT-e ainda depende da definição de um cronograma, o qual deverá 

ser publicado dentro de 90 dias e cujas principais diretrizes são: (I) prazo não inferior a 120 

dias para que os solicitantes (embarcador, proprietário da carga, contratante do serviço de 

transporte) de DT-e possam ajustar seus processos gerenciais e operacionais, seus sistemas 

de informação e prover as capacitações necessárias para operar com DT-e; (II) a unificação de 

obrigações administrativas e respectivos dados, informações e documentos vigentes na 

plataforma do DT-e será realizada em quatro etapas e respectivos prazos, aplicáveis 

separadamente a cada modo de transporte e por tipo de carga: (i) 1ª etapa: triagem, exame e 

definição das obrigações administrativas vigentes e respectivos dados de competência dos 

órgãos federais | até 6 meses da data da publicação do cronograma; (ii) 2ª etapa: unificação 

das obrigações e dados de competência do Ministério da Infraestrutura e suas vinculadas | até 

12 meses da data da publicação do cronograma; (iii) 3ª etapa: efetiva unificação das obrigações 

e dados de competência dos demais órgãos federais intervenientes em operações de transporte 

de carga – até 24 meses da data da publicação do cronograma; e (iv) 4ª etapa: unificação das 

obrigações e dados de competência dos órgãos estaduais, municipais e distritais, mediante 

convênio com a União – a qualquer tempo após o início da obrigatoriedade de emissão de DT-

e. 

 

Internacional 
 

➢ Haddad diz que decisão de ingressar na OCDE será reconsiderada. Durante coletiva de 

imprensa, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), declarou que o presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá “reavaliar” o processo de entrada do Brasil na Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Uma corrente avalia que o país já 

obteve os principais ganhos até aqui em aderir a instrumentos e padrões da instituição com 

sede em Paris e que, a partir de agora, estar alinhado com outras exigências seria apenas 

prejudicial ao Brasil em fóruns multilaterais. Com informações de: CNN 
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Política 
 

➢ Lula deve ter apoio no Congresso para reforma tributária, mas resistência em mudança 

trabalhista. O novo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se inicia na 

próxima semana, teve como umas das principais promessas de campanha as reformas 

tributária e trabalhista. No que se refere à tributária, Lula deve encontrar um ambiente favorável 

à reforma tributária no Congresso, com disposição de partidos de centro e centro-direita a se 

juntarem à base governista na aprovação das mudanças, mesmo que com algum potencial de 

enxugamento.  
 

» A discussão referente ao consumo é tida como mais amadurecida após o Congresso ter se 

debruçado sobre duas PECs – PEC 45/2019, de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB/SP) 

e a PEC 110/2019, do senador Davi Alcolumbre (DEM/AP) e outros – que simplificam a 

tributação no país. Especula-se que a escolha de Bernard Appy – economista e mentor da 

PEC 45 – para comandar a secretaria especial para a reforma tributária, feita pelo futuro ministro 

da Fazenda, Fernando Haddad (PT), indicam o favorecimento deste texto em relação ao outro. 

Não obstante, a equipe econômica de Lula já avalia que a alíquota única enfrente aversão no 

Congresso, e a PEC seja desidratada. Membros da pasta, porém, veem alternativas e prometem 

incluir a Receita Federal no diálogo em busca de uma saída. 
 

» Por outro lado, o Governo Lula deverá encontrar maior resistência para que o Parlamento acolha 

as alterações, mesmo que pontuais, na legislação trabalhista aprovada durante o governo de 

Michel Temer (MDB), em 2017. O PT critica alguns pontos da mudança aprovada no governo 

Temer, como a jornada de trabalho intermitente. Mas avalia não haver apoio para alterá-los – 

partidos do centrão e de centro-direita já deram recados de que não aceitarão o que veem como 

"retrocessos". O governo eleito também tem como uma de suas metas regulamentar o trabalho 

por aplicativo. O grupo que discutiu a área de trabalho propôs ainda que o governo eleito impeça 

qualquer tentativa de criar um regime de carteira verde e amarela, programa que flexibiliza a 

legislação trabalhista defendido por Guedes e que foi barrado pelo Congresso duas vezes.  Com 

informações de: Folha de S. Paulo 

 

Administração Pública 
 

➢ IN disciplina processo de contratação de soluções de TIC pela Administração Pública. A 

Secretaria de Governo Digital, vinculada à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão 

e Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/SEDGG/ME) publicou, nesta semana, a 

Instrução Normativa nº 94/2022 para dispor 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. a nova Instrução Normativa pretende: (I) simplificar o processo de 

contratação de TICs, ao inserir esses contratos no Plano de Contratações Anual, nos termos 

do Decreto nº 10.947/2022 (Plano de Contratações Anual); (II) aumentar o escopo de 

contratações por dispensa de licitação; e (III) tornar o Catálogo de Soluções de TIC o 

referencial máximo para os valores estimados dos contratos, podendo ser utilizado para 

facilitar o processo de pesquisa de preço. As alterações promovidas buscam, em grande parte, 

adequar a redação da norma para incorporar as mudanças da nova Lei de Licitações (Lei nº 

14.133/2021) e tornar mais claros os conceitos relativos aos itens de TIC. Ademais, 

destacamos outras modificações relevantes: 
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» Elevação do valor máximo de uma contratação, de R$ 8 mil para R$ 50 mil, que poderá ser 

excetuada do cumprimento das regras desta norma, entretanto ainda deverá observar (i) sua 

consonância com o PDTIC do órgão ou entidade, (ii) seu alinhamento com a Estratégia de 

Governo Digital e (iii) sua integração com a Plataforma gov.br, bem como a adoção do Índice 

de Custos de Tecnologia da Informação (ICTI) nos reajustes de preços;  
 

» Mantém a obrigação de modalidade Pregão para bens ou serviços comuns, embora inclua a 

possibilidade de utilizar a modalidade de Diálogo Competitivo, nos termos do art. 32 da Lei de 

Licitações;  
 

» Insere a figura do Fiscal Setorial para acompanhar a execução do contrato nos aspectos 

técnicos e administrativos, durante a fase de Gestão do Contrato, nos termos do Decreto nº 

11.246/2022;  
 

» Estabelece a responsabilização civil da empresa ou do profissional contratado pela veracidade 

e pela precisão das informações prestadas, que ficam obrigados a firmar termo de compromisso 

de confidencialidade e não poderão exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;  
 

» Retira o Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar a 

obra ou serviço – da fase de Planejamento da Contratação;  
 

» Acrescenta à definição do objeto da contratação a indicação do prazo de duração do contrato 

e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;  
 

» Torna os preços de itens constantes nos Catálogos de Soluções de TIC com Condições 

Padronizadas (PMC-TIC) como referência para o preço estimado da contratação, salvo se a 

pesquisa de preços realizada para o contrato resultar em valor inferior ao PMC-TIC; e  
 

» Proíbe a Administração Pública de aceitar preço superior ao PMC-TIC, tanto na adjudicação por 

preço global como na adjudicação por item, salvo nas hipóteses em que se comprove a 

vantajosidade para a Administração, devidamente justificadas nos autos pela autoridade 

máxima da Área de TIC. 
 

» Fica revogada a Instrução Normativa ME nº 1/2019 que tratava da matéria no âmbito da antiga 

Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) e facultava a adoção das regras sobre Programação 

Estratégica de Contratações e Processo de Contratação para as compras por dispensa de 

licitação em razão do valor – sendo aquelas inferiores a R$ 50 mil conforme a Lei de Licitações 

e Contratos (Lei nº 14.133/2021). 

 

➢ ME disciplina o processo de licitação pelo critério de julgamento por maior retorno 

econômico. Foi publicada, no âmbito da Secretaria de Gestão, vinculada à Secretaria Especial 

de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia 

(SEGES/SEDGG/ME), a Instrução Normativa nº 96/2022 que dispõe sobre a licitação pelo 

critério de julgamento por maior retorno econômico, na forma eletrônica. Dentre outros 

estabelece que o critério de julgamento por maior retorno econômico será adotado: (i) na 

modalidade concorrência; ou (ii) na fase competitiva da modalidade diálogo competitivo, 

quando o critério for entendido como o que melhor se adequa à solução identificada na fase 

de diálogo. Ademais, estabelece que a licitação será realizada à distância e em sessão pública, 

por meio do Sistema de Compras do Governo federal disponível aqui. Determina ainda que 

deverão ser observados os procedimentos estabelecidos no manual técnico operacional que 

será publicado oportunamente pela SEDGG/ME. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 

30 de março de 2023.  
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➢ Decreto atualiza valores estabelecidos pela Lei de licitações e contratos administrativos. 

O presidente Jair Bolsonaro (PT) editou, nesta semana, o Decreto nº 11.317/2022, que 

atualiza valores da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, mediante a aplicação 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). A atualização dos 

valores decorre do comando contido no art. 182 da Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos (Lei nº 14.133/2021), evitando-se os efeitos do fenômeno inflacionário sobre a 

regulação da matéria. Com a medida, espera-se otimizar o dispêndio de recursos da 

Administração, sejam eles financeiros, materiais ou humanos, na contratação de bens e 

serviços. Fica revogado o Decreto nº 10.922/2021 A medida passa a vigorar a partir de 1º de 

janeiro de 2023.  

 

➢ Executivo encaminha ao Congresso projeto que dispõe sobre novo plano de carreiras 

na área de Ciência e Tecnologia no âmbito da Administração Pública. O presidente Jair 

Bolsonaro (PL) encaminhou ao Congresso Nacional, por meio da Mensagem nº 745/2022, 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”. 

 

➢ MDR aprova PDTIC 2023-2026. O Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação 

(CGDSI) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) aprovou, por meio da Portaria nº 

3.721/2022, seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), referente 

ao período de 2023 a 2026, de modo a assegurar o alinhamento às prioridades e estratégias 

institucionais, disponibilidade financeira e orçamentária e mudanças na legislação vigente. 
 

» Dentre os objetivos estratégicos definidos para o período, destacam-se: (I) expansão e inovação 

na prestação de serviços digitais; (II) aprimoramento dos controles e práticas de segurança de 

TIC e de Segurança Cibernética (SegCiber); e (III) promoção da inovação e adoção de padrões 

tecnológicos. 

 

➢ MJSP revisa seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação para 2021-

2023. Nesta semana, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou a 3ª 

Revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2021-2023) 

 

➢ MEC aprova Plano de Dados Abertos (PDA) para o biênio 2022-2024. Foi aprovado, no 

âmbito do Ministério da Educação), o Plano de Dados Abertos (PDA) para o biênio 2022-2024, 

que tem por objetivo a disponibilização na internet, por parte de órgãos e entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional de dados e informações 

acessíveis ao público que possam ser livremente reutilizados, fomentando o controle social, 

promovendo desenvolvimento tecnológico e permitindo que haja inovação nos diversos setores 

da sociedade, além de aprimoramento da cultura de transparência pública. A íntegra do Plano 

ficará disponível aqui. 

 

Orçamento 
 

➢ SETO abre crédito suplementar ao MS para apoio ao desenvolvimento e modernização 

de plataformas tecnológicas para fortalecimento do complexo industrial da saúde. A 
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Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento, do Ministério da Economia (SETO/ME) publicou, 

em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de 23 de dezembro, a Portaria nº 10.986/2022 

para abertura de créditos suplementares em favor do Ministério da Saúde (MS) , no valor de 

R$ 31 milhões , destinado à ações de Apoio ao Desenvolvimento e Modernização de 

Plataformas Tecnológicas para Fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde, no âmbito 

nacional; e no valor de R$ 12,1 milhões para Sistemas de Tecnologia de Informação e 

Comunicação para a Saúde (e-Saúde). 

 

➢ MCom receberá crédito suplementar para implantação de infraestrutura do Programa 

Conecta Brasil e de inclusão digital. A Portaria nº 11.031/2022, publicada edição extra do 

Diário Oficial da União (DOU) de 23 de dezembro, pela Secretaria Especial do Tesouro e 

Orçamento do Ministério da Economia (SETO/ME) autoriza a abertura de créditos 

suplementares em favor do Ministério das Comunicações (MCom), no valor de R$ 15,1 

milhões para Operação da Infraestrutura da Rede de Serviço de Comunicação de Dados do 

Programa Conecta Brasil, no âmbito nacional; e no valor de R$ 30,8 milhões para Implantação 

da Infraestrutura para a Prestação de Serviço de Comunicação de Dados para Inclusão Digital. 

 

➢ Sancionada com vetos Lei que flexibiliza remanejamento de recursos do Orçamento. Foi 

publicada, no Diário Oficial da União – DOU desta quinta-feira (29), a republicação da Lei nº 

14.513/2022, oriunda do PLN 39/2022, que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 

– LDO 2022 (Lei nº 14.194/2021) para ampliar o prazo final para o encaminhamento de projetos 

de lei de abertura de créditos suplementares e especiais ao Congresso Nacional para até 30 

de novembro de 2022. A nova legislação estabelece, também, que o Poder Executivo federal, 

amparado em critérios técnicos apresentados pelo órgão central do Sistema de Administração 

Financeira Federal (SIAFI), poderá, se identificado que há ou haverá sobra de valores na 

execução financeira frente aos cronogramas ou limites de pagamento estabelecidos, alterar os 

cronogramas de execução mensal de desembolso das despesas; e que não havendo mais 

classificados no procedimento licitatório ou se esses se recusarem a assumir a obra ou serviço 

ou fornecimento, ou na hipótese de vencimento da Ata de Registro de Preços, a administração 

pública poderá utilizar os restos a pagar não processados para a realização de nova licitação, 

desde que mantido o objeto original. 
 

» Vetos: o presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou 4 dispositivos, que, entre outros, permitiam que 

recursos não empenhados em anos anteriores fossem executados ao longo de 2023. Entre 

outros, foram vetados: (i) dispositivo que autorizava o Palácio do Planalto a utilizar recursos 

originalmente classificados como RP-9 na Lei Orçamentária Anual, mas que foram 

reclassificados como RP-2 por decisão do STF; e (ii) dispositivo que autorizava a execução de 

restos a pagar não processados por inadequação de fontes, desde que resultantes de créditos 

adicionais aprovados no último quadrimestre do ano. 
 

» Publicação Original: publicada no dia anterior, inicialmente o presidente Jair Bolsonaro (PL) 

havia vetado (Mensagem n° 744) os seguintes dispositivos: (i) inciso que estendia 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) artigo que autorizava o ajuste de 

contratos firmados em 2019 e 2020 para mudar a localidade de execução de uma obra – o 

dispositivo aprovado pelo Congresso permitia essa flexibilização desde que fossem mantidas 

as características originais da obra e que a mudança fosse autorizada pelo gestor máximo do 

órgão concedente. 
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➢ ME aprova orçamento-programa e Plano de Ação Anual da ABDI par 2023. A Secretaria 

Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia (SEPEC/ME) aprovou, 

nesta semana, Orçamento-Programa e o Plano de Ação Anual da Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI) para o ano de 2023, no valor total de R$ 173.9 milhões.  

 

➢ ME aprova proposta orçamentária anual de 2023 do SEBRAE. A SEPEC/ME aprovou, 

ainda, a proposta orçamentária anual de 2023 do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) no valor total de R$ 7.5 bilhões. 

 

➢ Executivo sanciona leis para abertura de crédito suplementar. O presidente Jair 

Bolsonaro (PL) sancionou, nesta semana, uma série de proposições legislativas de origem do 

Congresso Nacional que determinam a abertura de créditos suplementares para manutenção 

e adequação de ativos de informática. A saber: 
 

» A Lei nº 14.494/2022, oriunda do PLN 27/2022, abre crédito suplementar, dentre outros, ao 

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) no valor de R$ 378,5 

milhões, para financiamento a projetos de expansão, uso e melhoria da qualidade das redes e 

dos serviços de telecomunicações;  
 

» Enquanto a Lei nº 14.495/2022, oriunda do PLN 28/2022, autoriza a abertura de crédito 

suplementar em favor do Banco da Amazônia S.A, no valor de R$ 12,4 milhões para 

manutenção e adequação de ativos de informática, informação e teleprocessamento; 
 

» Também, a Lei nº 14.499/2022, oriunda do PLN 34/2022, abre crédito especial ao Ministério de 

Minas e Energia (MME), no valor de R$ 942,3 mil para manutenção e adequação de ativos de 

informática, informação e teleprocessamento;  
 

» Já pela Lei nº 14.501/2022, oriunda do PLN 36/2022, para abertura de crédito suplementar ao 

Ministério de Minas e Energia (MME), no valor de R$ 2,7 milhões para programa de gestão e 

manutenção das empresas estatais federais, compreendendo bens móveis e imóveis, bem 

como de informática e no valor de R$ 23,8 milhões para a Política Nuclear; 
 

» Ainda, pela Lei nº 14.504/2022, oriunda do PLN 41/2022, fica autorizada a abertura de crédito 

suplementar em favor das Justiças Federal e do Trabalho, da Defensoria Pública da União 

(DPU) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), no valor de R$ 28,7 milhões, 

para despesas de custeio, dentre outros, de manutenção de equipamentos de tecnologia; e 
 

» Por fim, a Lei nº 14.512/2022, oriunda do PLN 24/2022, que abre crédito suplementar, dentre 

outros, em favor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), no valor aproximado 

de R$ 18 milhões, para reforçar a manutenção dos serviços e de máquinas e equipamentos 

que não podem ser desligados do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), 

tendo em vista a suspensão do processo de liquidação da companhia pelo TCU. Do valor 

encaminhado para a Ceitec, R$ 15,3 milhões estava inicialmente previsto para o programa 

Brasil na Fronteira do Conhecimento, para realização de pesquisas do setor de C&T, e R$ 2,4 

milhões seriam da Formulação, Gestão e Manutenção de Políticas e do Sistema Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovações. 

 

Nomeações 
 

➢ Divulgado resultado de processo seletivo para composição Comitê Central de 

Governança de Dados (CCGD). Nesta semana, a Secretaria de Governo Digital, vinculada à 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 

Economia (SGD/SEDGG/ME) divulgou a relação nominal dos representantes (titulares e 

suplentes) de organizações da sociedade atuantes na temática de proteção de dados pessoais 

selecionados parar comporem o Comitê Central de Governança de Dados (CCGD). A saber:  
 

» Como representante da Associação Brasileira de Governança Pública de Dados Pessoais 

(govDADOS.br): Rodrigo Borges Valadão (Titular) e William Rocha (Suplente); e  
 

» Como representante do Laboratório de Políticas Públicas e Internet (Lapin): José Renato 

Laranjeira de Pereira (Titular) e Cynthia Picolo (Suplente). 

 

➢ Exonerado coordenador-geral de Acompanhamento e Informação do Programa Nacional 

de Incentivo ao Voluntariado da Casa Civil. Foi publicada, nesta semana, a exoneração de 

Francielio Alves de Almeida do cargo de coordenador-geral de Acompanhamento e Informação 

do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado da Casa Civil da Presidência da República 

(PR), a contar de 30 de dezembro de 2022. 

 

➢ ME promove alteração em seu quadro administrativo. Nesta semana, o Ministério da 

Economia publicou diversas modificações em seu quadro administrativo. A saber:  
 

» No âmbito da Coordenação Geral de Gestão da Informação de Estatais do Departamento de 

Orçamento e de Informações de Estatais, vinculado à Secretaria de Coordenação e Governança 

das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados 

(DEORE/SEST/SEDDM/ME), foi designado Augusto César Mendonça de Sousa, para a cargo 

de Coordenador de Sistemas e Informações; 
 

» Foi nomeado, ainda, Hudson Vinícius Mesquita, para exercer o cargo de diretor do 

Departamento de Canais e Identidade Digital da Secretaria de Governo Digital, vinculada à 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SGD/SEDGG/ME), 

ficando dispensado da função que atualmente ocupa. 

 

➢ MJSP nomeia novo coordenador de Sistemas de Produção e Banco de Dados. Foi 

nomeado Ronald Alves Vieira para exercer o cargo de coordenador de Sistemas de Produção 

e Banco de Dados da Coordenação-Geral de Infraestrutura e Serviços da Diretoria de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, vinculado à Secretaria-Executiva do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública (DTIC/SE/MJSP), ficando exonerado do que atualmente ocupa. 

 

➢ MAPA designa coordenador-geral de Sistemas e Informações. Esta semana o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) designou Wagner Fragoso Ferreira para 

exercer a cargo de coordenador-geral de Ciência de Dados do Departamento de Tecnologia 

da Informação da Secretaria-Executiva. 

 

➢ ANTAQ nomeia gerente de Tecnologia da Informação. Foi nomeado Telvio Martins De Mello 

para o cargo de gerente de Tecnologia da Informação da Secretaria-Geral da Agência Nacional 

de Transportes Aquaviários da Superintendência de Administração e Finanças do Ministério da 

Infraestrutura (ANTAQ/MInfra), exonerando Camilo Mussi do encargo. 

 

➢ IPHAN designa novo coordenador de Infraestrutura Tecnológica. Para o cargo de 

coordenador de Infraestrutura Tecnológica da Coordenação-Geral de Tecnologia da 

Informação, vinculada ao Departamento de Planejamento e Administração do Instituto do 
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Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério do Turismo (IPHAN/MTur), foi designado 

Paulo Alves de Azevedo Neto. 

 

➢ Designada coordenadora de Infraestrutura e Monitoramento de Tecnologia da 

Informação do INSS. Flaviana de Oliveira Azevedo foi designada, nesta semana, para exercer 

a função comissionada executiva de coordenadora de Infraestrutura e Monitoramento de 

Tecnologia da Informação da Coordenação-Geral de Infraestrutura e Segurança em Tecnologia 

da Informação da Diretoria de Tecnologia da Informação do Instituto Nacional do Seguro Social 

do Ministério do Trabalho e Previdência (INSS/MTP), dispensando Jullyano Lino da Silva do 

encargo. 

 

➢ Exonerada secretária-geral de Contencioso da AGU. Foi publicada, nesta semana, a 

exoneração de Izabel Vinchon Nogueira de Andrade do cargo de secretária-geral de 

Contencioso da Advocacia-Geral da União (AGU). 

 

➢ Executivo publica exonerações de autoridades com o fim do mandato do atual Governo. 

Nesta semana, foram publicadas as exonerações de: 
 

» Ciro Nogueira Lima Filho, do cargo de ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da 

República (CC/PR); 
 

» Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, do cargo de secretário-executivo da Casa Civil da 

Presidência da República (PR); 
 

» Marcelo Paiva Fontenele, do cargo de diretor do Departamento de Segurança da Informação do 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (PR); e 
 

» Leonardo José Mattos Sultani, do cargo de secretário especial de Desburocratização, Gestão e 

Governo Digital do Ministério da Economia (ME). 

 

➢ CREDN designa membros a GTs de Segurança de Infraestruturas Críticas. A Câmara de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo (CREDEN), vinculados ao 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) designou, nesta 

semana, membros (titulares e suplentes) para comporem os grupos de trabalho (GTs) de 

Segurança de Infraestruturas Críticas, dentre outros, nos seguintes setores: (i) Energia 

Elétrica; (ii) Defesa; (iii) Governo Digital; (iv) Finanças; e (v) Telecomunicações, de 

Radiodifusão e de Serviços Postais. 

 

➢ SUSEP constitui equipe de acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) constituiu, nesta semana, 

equipe de acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (EqAPDTIC), 

visando o acompanhamento do novo PDTI, tendo como atribuições: (i) Acompanhar a 

execução das iniciativas de atendimento das necessidades arroladas no PDTIC, conforme 

priorização; (ii) deliberar sobre o rito de ingresso de novas necessidades ao longo do período 

execução do PDTIC; (iii) deliberar sobre o rito de repriorização de necessidades ao longo do 

período execução do PDTIC; (iv) deliberar sobre o rito de exclusão de necessidades previstas 

no PDTIC; (v) Deliberar a frequência de revisão de PDTIC; (vi) Deliberar sobre a frequência 

de encontros da equipe; e (vii) A Deati/Copad realizará atividades de acompanhamento dos 
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projetos individuais e trará, nos momentos de encontro da EqAPDTIC, um panorama de 

execução das iniciativas previstas para o período. 

 

 


