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Medidas legais de 13 de março de 2023 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Portaria MDHC nº 164, de 10 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera a Portaria nº 130, de 23 de fevereiro de 2023, que 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: modifica a composição do GT para incluir entre os 
representantes do MDHC: (i) 1 membro da Assessoria Especial 
de Assuntos Parlamentares e Federativos; (ii) 1 membro da 
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa; (iii) 1 membro 
da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 
e (iv) 1 membro da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. 
 

 
Consulta Pública MDIC nº 5, de 10 

de março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Abre Consulta Pública, até 27 de março, sobre proposta de 
alteração do Processo Produtivo Básico (PPB) de radar de 
vigilância de tráfego aéreo. 
 
De acordo com a proposta, o PPB para o produto “radar de 
vigilância de tráfego aéreo”, industrializado no País, passa a ser 
composto pelas etapas e respectivas pontuações estabelecidas, 
sendo que a empresa deverá acumular a pontuação mínima por 
ano-calendário. 
 
Além disso, o investimento em PD&IA deverá ser aplicado em 
programas e projetos de interesse nacional nas áreas de 
tecnologias da informação e comunicação considerados 
prioritários pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação 
(CATI) e deverá ser calculado sobre o faturamento bruto 
incentivado no mercado interno, decorrente da comercialização 
do produto.  
 
Para mais, a comprovação do investimento em PD&IA deverá ser 
apresentada de forma discriminada junto com o relatório 
descritivo, sendo considerados apenas os dispêndios 
correspondentes à execução de tais atividades realizadas até 31 
de março do ano subsequente. 
 
As manifestações deverão ser encaminhadas a todos os 
seguintes e-mails: cgel.ppb@economia.gov.br, 
cgct.ppb@mcti.gov.br e cgpri.ppb@suframa.gov.br. 
 

 
Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5.981 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispõe sobre a ADI 5981, apresentada pelo Governador de RO, 
que questiona a constitucionalidade da Lei Complementar nº 
156/2016 editada pelo presidente da República, para 
condicionar a concessão do prazo adicional de até 240 meses 
e a redução extraordinária da prestação mensal de dívida ou 
contrato objeto de renegociação com a União à desistência de 
eventuais ações judiciais, sendo causa de rescisão do termo 
aditivo a manutenção do litígio ou o ajuizamento de novas ações. 
 

http://www.foco-legislativo.com.br/
mailto:foco@foco-legislativo.com.br
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-164-de-10-de-marco-de-2023-469395273
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-164-de-10-de-marco-de-2023-469395273
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-130-de-23-de-fevereiro-de-2023-465832327
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-publica-n-5-de-10-de-marco-de-2023-469392881
mailto:cgel.ppb@economia.gov.br
mailto:cgct.ppb@mcti.gov.br
mailto:cgpri.ppb@suframa.gov.br
https://www.in.gov.br/web/dou/-/decisoes-469406987
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp156.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp156.htm
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Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 
conheceu da ação direta e julgou improcedente o pedido de 
declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, § 8º, da Lei 
Complementar nº 156/2016, com a fixação da seguinte tese de 
julgamento: "É constitucional a exigência legal de renúncia 
expressa e irrevogável pelos Estados-membros ao direito em que 
se fundam ações judiciais que discutem dívida ou contrato objeto 
de renegociação com a União", nos termos do voto do Relator. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Decreto MDIC, de 10 de março de 

2023 
 

DOU 2 Extra B de 10/3/2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Maria Perpetua de Almeida, para o cargo de Diretora 
da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 
(ABDI/MDIC), com mandato de 4 anos. 
 

 
Portaria SDIC/MDIC nº 347 de 10 de 

março de 2023  
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Luiz Felipe Gondin Ramos, para exercer o encargo de 
substituto eventual do Diretor de Transformação Digital, 
Inovação e Novos Negócios da Secretaria de Desenvolvimento 
Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (SDIC/MDIC), 
CCE 1.15. 
 

 
Portaria de Pessoal SPE/MF nº 414, 

de 9 de março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Sérgio Ricardo de Brito Gadelha e Tereza Cleise da 
Silva de Assis para, nesta ordem, e sucessivamente, 
substituírem o Subsecretário de Política Fiscal da Secretaria 
de Política Econômica, do Ministério da Fazenda (SPE/MF), 
DAS 101.5. 
 

 
Portaria CC/SRI nº 1.980 de 10 de 

março de 2023 
 

DOU 2 Extra B de 10/3/2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Raimunda Nonata Monteiro, para exercer a função de 
Secretária Adjunta da Secretaria-Executiva do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da 
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da 
República (SRI/PR), FCE 1.17. 
 

 
Portaria CC/PR nº 399 de 9 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Guilherme Carvalho Chehab, da função de 
Coordenador-Geral de Soluções Tecnológicas da 
Subsecretaria de Gestão da Informação da Secretaria-
Executiva da Casa Civil da Presidência da República (CC/PR), 
FCE 1.13. 
 

 
Portaria MCOM nº 203 de 10 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Helder Mota Gomes, para exercer a função de 
Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia 
da Informação da Secretaria-Executiva do Ministério das 
Comunicações (MCOM), FCE 1.13. 
 

 
Portaria de Pessoal MF nº 420, de 

10 de março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Cícero Medeiros Neto para exercer a função de 
Coordenador de Gestão e Inovação Correcional da 
Corregedoria da Secretaria-Executiva, do Ministério da Fazenda 
(MF), FCE 1.10. 
 

http://www.foco-legislativo.com.br/
mailto:foco@foco-legislativo.com.br
https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-de-10-de-marco-de-2023-469384563
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-de-pessoal-se/mdic-n-347-de-10-de-marco-de-2023-469429754
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-de-pessoal-spe/-mf-n-414-de-9-de-marco-de-2023-469461102
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-10-de-marco-de-2023-469384962
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-de-pessoal-se/cc/pr-n-399-de-9-de-marco-de-2023-469415418
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mcom-n-203-de-10-de-marco-de-2023-469418968
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-de-pessoal-se/mf-n-420-de-10-de-marco-de-2023-469460786
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Portaria ANPD nº 21, de 10 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Exonerar: Melissa Maria Martins de Campos, do cargo de 
Coordenador-Geral de Administração da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD), CCE 1.13. 
 

 
Portaria de Pessoal MPI nº 22, de 9 

de março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Vilson da Silva Santos Junior para exercer a função de 
Coordenador de Tecnologia da Informação, da Coordenação-
Geral de Gestão e Administração da Secretaria-Executiva do 
Ministério dos Povos Indígenas (MPI), FCE 1.10. 
 

 
Observação: É possível ter acesso aos textos das íntegras das medidas por meio do link localizado abaixo 
da identificação de cada ato. 
  
Atenciosamente, 
  
Danieli Debiasi da Cunha 
Foco - Relações Governamentais 
Brasília – DF 
 
Tel.: + 55 (61) 3327 1289 
danieli.cunha@foco-legislativo.com.br  

http://www.foco-legislativo.com.br/
mailto:foco@foco-legislativo.com.br
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-21-de-10-de-marco-de-2023-469446544
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-de-pessoal/mpi-n-22-de-9-de-marco-de-2023-469478374
mailto:danieli.cunha@foco-legislativo.com.br

