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Medidas legais de 22 de fevereiro de 2023 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria MDH nº 129, de 17 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui Grupo de Trabalho (GT) para apresentação de 
estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo, 
e para a proposição de políticas públicas em direitos humanos 
sobre o tema”. 
 
Explicação: institui GT de combate ao discurso de ódio e ao 
extremismo, para apresentação de estratégias e proposição de 
políticas públicas em direitos humanos sobre o tema. Das 
competências do grupo, estão (i) assessorar o ministro nas 
questões referentes ao discurso de ódio e ao extremismo; (ii) 
realizar estudos e discutir estratégias de combate ao discurso 
de ódio e ao extremismo; e (iii) propor políticas públicas de 
direitos humanos para combater o discurso de ódio e o 
extremismo. Além disso, estabelece a composição, estabelecida 
com 5 representantes no MDH e 25 da sociedade civil. Ademais, 
participarão convidados da AGU, MEC, MIR, MJSP, MM, MPI e 
Secom/PR. Esta Portaria entra em vigor em 1º de março de 2023. 
 

 
Portaria MF nº 20, de 17 de fevereiro 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
“Disciplina o julgamento realizado no âmbito das Delegacias de 
Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil do Ministério da Fazenda”. 
 
Explicação: entre outros, estabelece que compete às DRJs 
apreciar a impugnação ou a manifestação de inconformidade 
apresentada pelo sujeito passivo, observado: (i) em primeira 
instância, por decisão colegiada, a impugnação ou manifestação 
de inconformidade relativa a contencioso administrativo fiscal 
cujo lançamento ou controvérsia supere 1.000 salários-mínimos; 
(ii) em primeira instância, por decisão monocrática, a impugnação 
ou manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito 
passivo, em relação ao contencioso administrativo fiscal de 
pequeno valor, assim considerado aquele cujo lançamento fiscal 
ou controvérsia não supere 60 salários-mínimos; e de baixa 
complexidade, assim considerado aquele cujo lançamento fiscal 
ou controvérsia seja superior a 60 salários-mínimos e não supere 
1.000 salários-mínimos; e (iii) em última instância, por decisão 
colegiada, os recursos contra as decisões. 
 
Para fins de cálculo do limite de alçada, serão consideradas as 
parcelas contestadas, isoladas ou cumulativamente do crédito 
tributário referente ao tributo e à multa de ofício aplicada e a 
penalidades aplicadas isoladamente; do tributo projetado sobre 
prejuízos fiscais ou bases de cálculo negativas reduzidos ou 
cancelados de ofício; de quaisquer créditos ou incentivos fiscais 
reduzidos ou cancelados de ofício; e do direito creditório 
pleiteado. Além disso, é cabível recurso voluntário da decisão em 
relação ao contencioso administrativo fiscal de pequeno valor e 
de baixa complexidade, às Turmas Recursais, no prazo de 30 
dias, contado da data da ciência da decisão. 
 
Ademais, prevê que a organização das DRJs é composta por 
julgadores e Turmas Ordinárias, Recursais e Especiais, de modo 
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que as Turmas Ordinárias e Recursais são integradas por no 
mínimo 3 e no máximo 7 julgadores, titulares ou pro tempore, 
podendo ter até 2 Turmas Especiais a ela vinculadas devendo ter 
a mesma competência para julgamento e ser dirigidas pelo 
Presidente. Dispõe, ainda, sobre os procedimentos 
administrativos e sobre as quórum e modalidades das 
deliberações. 
 

 
Solução de Consulta RFB nº 8.003, 

de 23 de agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins 
 
Esclarece que não existe a possibilidade, para a pessoa 
jurídica adquirente de produtos sujeitos à substituição tributária 
do ICMS, de apropriar e de utilizar créditos da Cofins e do 
PIS/Pasep decorrentes de ICMS Substituição a ela cobrado 
pela pessoa jurídica vendedora desses produtos na condição de 
substituta tributária. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria MEC nº 238, de 17 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Maria Ilca da Silva Moitinho, para exercer o encargo 
de substituta eventual de Diretor de Políticas e Regulação da 
Educação Profissional e Tecnológica, da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 
Educação (MEC), dispensando Adriano Almeida Dani do 
encargo, CCE 1.15. 
 

 
Portaria MDIC nº 213 de 16 de 

fevereiro de 2023  
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Alfredo Gonçalves Nascimento, para o cargo de 
substituto eventual de Secretário da Micro e Pequena 
Empresa e Empreendedorismo do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), CCE 
1.17. 
 

 
Portaria CC/MINC nº 1.730 de 17 de 

fevereiro de 2023 
 

DOU 2 Extra A de 17/2/2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Daniela Santana Fernandes para exercer o cargo de 
Diretora de Preservação e Difusão Audiovisual da Secretaria 
do Audiovisual do Ministério da Cultura (MinC), CCE 1.15. 
 

 
Portaria CC/MCOM nº 1.735 de 17 de 

fevereiro de 2023  
 

DOU 2 Extra A de 17/2/2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Rômulo Barbosa, para exercer o cargo de Diretor de 
Projetos de Infraestrutura e de Inclusão Digital da Secretaria 
de Telecomunicações do Ministério das Comunicações 
(Setel/MCom), CCE 1.15. 
 

 
Portaria MDIC nº 227 de 17 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Raquel Rezende Abdala, para exercer a função de 
Coordenadora de Produtividade em Comércio da 
Coordenação-Geral de Comércio do Departamento de Comércio 
e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Industrial, 
Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), FCE 
1.10. 
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Portaria MDIC nº 228 de 17 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Márcia de Fátima Lins e Silva, para exercer a função 
de Coordenadora-Geral de Comércio do Departamento de 
Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento 
Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), FCE 
1.13, ficando dispensada da função que atualmente ocupa. 
 

 
Portaria de Pessoal MS nº 229, de 

14 de fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Paula Xavier dos Santos, para exercer a função de 
Coordenadora-Geral de Inovação e Informática em Saúde do 
Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de 
Saúde da Secretaria de Informação e Saúde Digital do 
Ministério da Saúde (MS), FCE 1.13. 
 
 

 
Portaria MEC nº 250, de 17 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Omear Clécio Lopes Silva, para exercer o cargo de 
Coordenador, da Coordenação-Geral de Reconhecimento e 
Renovação de Reconhecimento de Cursos de Educação 
Superior, da Diretoria de Regulação da Educação Superior, da 
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 
do Ministério da Educação (MEC), CCE 1.10. 
 

 
Portaria MEC nº 260, de 17 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Igor Secundo Dias Bernardes, para exercer a função 
de Coordenador de Fomento a Eixos Estratégicos Nacionais, 
da Coordenação Geral de Fomento e Ações Estratégicas, da 
Diretoria de Programas e Bolsas no País, da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), FCE 
1.10. 
 

 
Portaria CADE/MJSP nº 99, de 10 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Letícia Ribeiro Versiani para exercer a função de 
Coordenadora-Geral de Análise Antitruste 2 da 
Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), FCE 1.13. 
 

 
Portaria CADE/MJSP nº 100, de 10 

de fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Marcelo Pacheco Bastos para exercer o cargo de 
Coordenador de Análise Antitruste 2 da Coordenação-Geral 
de Análise Antitruste 2 da Superintendência-Geral do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), CCE 1.10. 
 

 
Portaria CADE/MJSP nº 101, de 10 

de fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Rodrigo Monteiro Ferreira para exercer o cargo de 
Coordenador de Análise Antitruste 5 da Coordenação-Geral 
de Análise Antitruste 5 da Superintendente-Geral do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), CCE 1.10 
 

 
Portaria de Pessoal MGI nº 1.005, de 

17 de fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Celina Pereira, para exercer o encargo de substituta 
eventual de Secretário Extraordinário para a Transformação 
do Estado, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços 
Públicos (MGI), CCE 1.17. 
 

 
Portaria MDIC nº 205 de 16 de 

fevereiro de 2023 
 

 
Designar: Danilo Cordeiro Baldez, para exercer o cargo de 
substituto eventual do Coordenador de Tecnologia da 
Informação da Coordenação-Geral de Gestão e Administração 
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Visualizar medida 

 
da Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), CCE 1.10. 
 

 
Portaria MDIC nº 224 de 17 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Adriano Macedo Ramos, para exercer a função de 
Coordenador-Geral das Indústrias Aeroespacial, Defesa e 
Nuclear do Departamento de Desenvolvimento da Indústria 
de Alta Complexibilidade Tecnológico da Secretaria de 
Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 
(MDIC), FCE 1.13, ficando dispensado da função que atualmente 
ocupa. 
 

 
Portaria MDS nº 73 de 17 de 

fevereiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Ian Lopes Abou Ibrahim, para exercer a função de 
Coordenador-Geral de Sistemas de Informação da 
Subsecretaria de Tecnologia da Informação da Secretaria-
Executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, 
Família e Combate à Fome (MDS), 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. 

 
 


