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Medidas legais de 9 de março de 2023 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Decreto nº 11.430, de 8 de março de 

2023 
 

Visualizar medida 

 

 
“Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor 
sobre a exigência, em contratações públicas, de percentual 
mínimo de mão de obra constituída por mulheres vítimas de 
violência doméstica e sobre a utilização do desenvolvimento, 
pelo licitante, de ações de equidade entre mulheres e homens 
no ambiente de trabalho como critério de desempate em 
licitações, no âmbito da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional”.  
 
Explicação: regulamenta a Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos para disciplinar, entre outros, sobre (i) o 
percentual mínimo de vagas a ser respeitado para o emprego de 
mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência 
doméstica; (ii) a formalização de acordo de cooperação técnica 
com as unidades responsáveis pela política pública de atenção a 
mulheres vítimas de violência doméstica; (iii) o enquadramento 
de ações de equidade para critério de desempate nos processos 
licitatórios; e (iv) a garantia de sigilo da condição de vítima de 
violência doméstica da mão de obra alocada na prestação de 
serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão 
de obra, ficando vedado o tratamento discriminatório da vítima. 
Este Decreto entra em vigor em 30 de março de 2023. 
 

 
Portaria MJSP nº 316, de 8 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
“Disciplina os requisitos para contratação, desenvolvimento e 
absorção de softwares de tecnologia da informação e 
comunicação pelos órgãos integrantes da estrutura do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública (MJSP)”. 
 
Explicação: disciplina os requisitos e processo de 
contratação, desenvolvimento e absorção de softwares de 
TIC, no âmbito do MJSP. A medida estabelece que toda 
contratação, desenvolvimento ou absorção de softwares deverá 
ter anuência do secretário-executivo da pasta, com prévia 
avaliação da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação sobre a documentação enviada pelo órgão 
interessado. 
 
Ficam exigidas as seguintes documentações, por parte do órgão 
interessado, para contratações: (i) o Documento de Formalização 
da Demanda preenchido e assinado; (ii) a indicação da política 
pública ou do serviço público que será atendido pelo software 
objeto da contratação; (iii) a justificativa da contratação e os 
resultados pretendidos; e (iv) a estimativa de custos da 
contratação. Já para o desenvolvimento ou absorção, são 
requeridos os itens de II a IV. 
 

 
Ação Declaratória de 

Inconstitucionalidade 7.195 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispõe sobre Referendo na Medida Cautelar na ADI 7195, 
apresentada pelos Governadores dos Estados de PE, MA, PA, 
PI, BA, MS, RS, SE, RN, AL, CE e DF, que questionaram a 
constitucionalidade de Lei Complementar editada pelo presidente 
da República, para considerar bens e serviços essenciais os 
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relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às 
comunicações e ao transporte coletivo. 
 
Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 
ratificou a tutela cautelar concedida para suspender os 
efeitos do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/96, com redação 
dada pela Lei Complementar nº 194/2022, até o julgamento do 
mérito desta ação direta, nos termos do voto do Relator, vencido 
o Ministro André Mendonça. O Ministro Gilmar Mendes 
acompanhou o Relator com ressalvas. 
 

 
Mensagem do Presidente da 

República nº 85 
 

Visualizar medida 

 

 
Encaminha, ao Congresso Nacional, o texto da Convenção nº 
156/1981, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre 
“Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para os 
Trabalhadores Homens e Mulheres: Trabalhadores com 
Responsabilidades Familiares”, assinada em Genebra, em 23 
de junho de 1981, durante a 67ª sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho. 
 

 
Mensagem do Presidente da 

República nº 86 
 

Visualizar medida 

 

 
Encaminha, ao Congresso Nacional, o texto da Convenção nº 
190, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre 
“Eliminação da Violência e do Assédio no Mundo do 
Trabalho”, assinada em Genebra, em 21 de junho de 2019, 
durante a 108ª Conferência Internacional do Trabalho. 
 

 
Mensagem do Presidente da 

República nº 88 
 

Visualizar medida 

 

 
Encaminha, ao Congresso Nacional, o texto do projeto de lei 
que ‘Dispõe sobre a igualdade salarial e remuneratória entre 
mulheres e homens para o exercício de mesma função e 
altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943’. 
 

 
Portaria MTE nº 538, de 7 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
“Revoga a Portaria MTP nº 4.227, de 20 de dezembro de 2022”. 
 
Explicação: fica revogada Portaria que disciplinava as regras e 
os critérios para implantação da portabilidade e da 
interoperabilidade dos serviços de pagamento de 
alimentação ao trabalhador, contratados para a execução do 
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). A portabilidade 
e interoperabilidade são tratadas na Lei nº 6.321/1976, regulada 
pelo Decreto 10.854/2021. 
 

 
Portaria MEC nº 398, de 8 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera a Portaria MEC nº 668, de 14 de setembro de 2022”. 
 
Explicação: altera a Portaria que institui GT, a fim de realizar 
estudos com vistas a subsidiar a elaboração da política 
educacional no que diz respeito a oferta dos cursos de 
graduação em Direito, Enfermagem, Odontologia e Psicologia, 
na modalidade Educação a Distância (EaD). 
 
Entre as modificações destaca-se que a atuação dos membros 
dos Conselhos Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Nacional de Saúde, Federal de Odontologia Federal de 
Psicologia e Federal de Enfermagem dar-se-á de acordo com a 
pertinência temática dos cursos em relação aos quais serão 
produzidos os subsídios específicos para a regulamentação da 
oferta na modalidade a distância, conforme a pauta de cada 
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reunião e a convocação a ser realizada por ofício pela Secretaria 
de Regulação e Supervisão da Educação Superior, bem como no 
âmbito de eventuais convocações ordinárias e extraordinárias do 
pleno do colegiado. 
 
Além disso, ficam sobrestados por 12 meses, em caráter 
excepcional, os processos de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos de graduação em 
Direito, Odontologia, Psicologia e Enfermagem, na modalidade 
EaD.  
 

 
Portaria MEC nº 398, de 8 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera a Portaria MEC nº 668, de 14 de setembro de 2022”. 
 
Explicação: altera a Portaria que institui GT, a fim de realizar 
estudos com vistas a subsidiar a elaboração da política 
educacional no que diz respeito a oferta dos cursos de 
graduação em Direito, Enfermagem, Odontologia e Psicologia, 
na modalidade Educação a Distância (EaD). 
 
Entre as modificações destaca-se que a atuação dos membros 
dos Conselhos Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Nacional de Saúde, Federal de Odontologia Federal de 
Psicologia e Federal de Enfermagem dar-se-á de acordo com a 
pertinência temática dos cursos em relação aos quais serão 
produzidos os subsídios específicos para a regulamentação da 
oferta na modalidade a distância, conforme a pauta de cada 
reunião e a convocação a ser realizada por ofício pela Secretaria 
de Regulação e Supervisão da Educação Superior, bem como no 
âmbito de eventuais convocações ordinárias e extraordinárias do 
pleno do colegiado. 
 
Além disso, ficam sobrestados por 12 meses, em caráter 
excepcional, os processos de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos de graduação em 
Direito, Odontologia, Psicologia e Enfermagem, na modalidade 
EaD.  
 

 
Aviso de Consulta Pública ANCINE 

 
Visualizar medida 

 

 
Abre Consulta Pública, até o dia 24 de abril, para o recebimento 
de comentários e sugestões referentes à proposta de bases de 
dados a serem divulgadas na vigência do Plano de Dados 
Abertos da Ancine (PDA) para o biênio 2023/2024. 
 
O edital e demais informações poderão ser consultadas no link 
acima. As contribuições devem ser feitas diretamente no campo 
específico "balão de comentário" disponível ao lado de cada item. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Portaria CC/MDIC nº 1.965 de 8 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Amanda Mesquita Souto, para exercer o cargo de 
Diretora Nacional de Registro Empresarial e Integração da 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa e 
Empreendedorismo do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), CCE 1.15. 
 

 
Portaria SSP/MJSP nº 887 de 8 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 
Designar: Carlos Eduardo Miguel Sobral, para exercer o encargo 
de substituto eventual do Diretor de Operações Integradas e 
Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(SSP/MJSP), CCE 1.15. 
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Portaria IPEA/MPO nº 87 de 8 de 
março de 2023 

 
Visualizar medida 

 

 
Ceder: Paulo Augusto Meyer Mattos Nascimento, pertencente ao 
quadro de pessoal da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), para exercer o cargo de Diretor de Política 
Regulatória da Diretoria de Política Regulatória da Secretaria de 
Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério 
da Educação (MEC), CCE 1.15. 
 

 
Portaria MJSP nº 886 de 8 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Gustavo Henrique Moreira Alvares da Silva da função 
de Coordenador-Geral de Sistemas e Informação de Dados 
da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP), FCE 1.13. 
 

 
Portaria IPEA/MPO nº 92 de 8 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Demerson Andre Polli da função de Coordenador-
Geral de Ciência de Dados e Tecnologia da Informação do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do 
Planejamento e Orçamento (IPEA/MPO), FCE 1.14. 
 

 
Portaria MTE nº 567 de 8 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar os seguintes representantes, para compor o Grupo de 
Trabalho (GT) para subsidiar a apreciação das propostas 
orçamentárias dos Serviços Nacionais de Aprendizagem do 
exercício de 2023 e para formular instrumentos e mecanismos 
de avaliação da sinergia entre suas atividades e as políticas 
finalísticas de qualificação, de aprendizagem profissional e de 
gestão informacional sob gerência do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), nas propostas orçamentárias dos Serviços 
Nacionais de Aprendizagem dos exercícios subsequentes, 
tratada na Portaria MTE nº 378/2023:  
 
I -  do Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho 
e Emprego; 
II – da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças da 
Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego; 
III - do Gabinete da Secretaria de Qualificação e Fomento à 
Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e 
Emprego; 
IV – do Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho do 
Ministério do Trabalho e Emprego; 
V – do Departamento de Políticas para a Juventude do Ministério 
do Trabalho e Emprego; 
VI – do Departamento de Qualificação Social e Profissional do 
Ministério do Trabalho e Emprego; 
VII – do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); 
VIII – do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); 
IX – do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); 
X – do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
(SENAT); e 
XI - do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
(SESCOOP). 
 

 
Portaria de Pessoal SE/MDIC nº 305, 

de 8 de março de 2023 
 

 
Designar: Márcio Luiz de Freitas Naves de Lima para exercer o 
encargo de substituto eventual da função de Subsecretário de 
Investimentos Estrangeiros da Secretaria-Executiva da 
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Visualizar medida 

 
Câmara de Comércio Exterior do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (SE-
Camex/MDIC), FCE 1.15. 
 

 
Portaria de Pessoal SE/MDIC nº 308, 

de 8 de março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: André Afonso de Castro para exercer o encargo de 
substituto eventual da função de Subsecretário de Estudos e 
Análise de Política Comercial da Secretaria-Executiva da 
Câmara de Comércio Exterior do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (SE-
Camex/MDIC), FCE 1.15. 
 

 
Portaria SPE/MF nº 385, de 6 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Matias Rebello Cardomingo e Thalita Ferreira de 
Oliveira para, nessa ordem e sucessivamente, exercerem o 
encargo de substitutos eventuais do cargo de Subsecretário 
de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria 
de Política Econômica do Ministério da Fazenda (SPE/MF), 
CCE 1.15. 
 

 
Portaria de Pessoal SE/MDIC nº 302, 

de 8 de março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Luiz Felipe Gondin Ramos para exercer o encargo de 
substituto eventual do cargo de 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 SE/MDIC nº 323, 

de 8 de março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Gustavo Saboia Fontenele e Silva para exercer o 
encargo de substituto eventual do cargo de Diretor de 
Descarbonização e Finanças Verdes da Secretaria de 
Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 
(SEV/MDIC), CCE 1.15. 
 

 
Portaria de Pessoal SE/MDIC nº 324, 

de 8 de março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Lucas Ramalho Maciel para exercer o encargo de 
substituto eventual da função de Diretor de Novas Economias 
da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e 
Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, 
Comércio e Serviços (SEV/MDIC), FCE 1.15. 
 

 
Portaria SE/ME nº 407, de 8 de 

março de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Altera os membros titular e suplente representantes da 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa e 
Empreendedorismo (SEMPE) do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) no 
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).  
 

 
Portaria MF nº 403, de 8 de março 

de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: João José Tafner da função de Corregedor da 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério 
da Fazenda (RFB/MF), FCE 1.13. 
 

 
Portaria de Pessoal SE/MF nº 400, 

de 7 de março de 2023 
 

 
Nomear: Natália d'Áliva de Castro Borges para exercer o cargo 
de Coordenadora de Planejamento da Coordenação-Geral de 
Planejamento e Gestão da Subsecretaria de Planejamento e 
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Visualizar medida 

 
Tecnologia da Informação da Secretaria-Executiva do 
Ministério da Fazenda (MF), CCE 2.10. 
 

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


