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ATA DE REUNIÃO 

Comitê Central de 
Governança de Dados 
(CCGD) 

Reunião realizada em 17/02/2022  

Evento 14ª Reunião Ordinária do CCGD 

Convocada por 
Secretaria-Executiva do CCGD - Secretaria de Governo Digital do 
Ministério da Economia 

Facilitador Emmanuelle Regiane Cunha de Oliveira    

Registrador Daniela Nunes de Menezes  

Local e hora 

A reunião foi realizada por videoconferência, em razão do 
isolamento social promovido para contenção do surto 
de coronavírus (COVID-19). Horário da reunião: 16h00h às 
18h00h.  

  
  

Participantes Área T/S 

Emmanuelle Regiane Cunha de Oliveira SGD/SEDGG/ME T 

José Roberto de Moraes Júnior SEME/SG/PR T 

Kátia Macarini Gonçalves SGD/SEDGG/ME S 

Marcio Denys Pessanha Gonçalves CGU T 

Juliano Brito da Justa Neves RFB/ME  S 

Daniela Nunes de Menezes SGD/SEDGG/ME - 

Guilherme Carvalho Chehab Casa Civil S 

Israel Eduardo Zebulon Martins de Souza INSS - 

  

  

PAUTA DA REUNIÃO  

1. Informes 

 - Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 6.649 



- Promulgação da Emenda Constitucional 115/2022 

- Contribuições para Nova Minuta do Decreto de Interoperabilidade 

  

2. Deliberações 

- Aprovação das propostas dos Registros de Referência (1T2022) 

  

 RESUMO DA REUNIÃO  

 1. Abertura dos trabalhos 

1.1 Após aferição do quórum mínimo necessário para realização da reunião ordinária os 
trabalhos foram iniciados.  

2. Informes 

2.1 ADI 6649 e promulgação da EC 115/22 

• Foi informado ao comitê que a ADI 6649 não tem nova data para julgamento, visto que 
não ocorreu julgamento em 11/02/21. 

• Também informado ao comitê sobre a promulgação da EC 115/22 que  emenda que 
inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. A 
Emenda também fixou a competência privativa da União para legislar sobre proteção e 
tratamento de dados pessoais. 

2.2 Contribuições minuta de alteração do Decreto 10.046: 

• O representante da RFB questionou que os apontamentos da RFB não foram analisados 
com profundidade, foram muitas áreas envolvidas na RFB e não se deu ampla divulgação 
aos membros do comitê sobre os questionamentos da RFB. 

• A RFB não concorda em não ter as preocupações compartilhadas com membros do 
comitê e pede que sejam compartilhadas as notas técnicas com os membros do comitê. 

• A presidente do comitê informou que vários dos ajustes solicitados pela receita haviam 
sido acatados, como por exemplo a Receita fazer parte do Comitê nominalmente. 
Contudo, propôs uma reunião técnica entre os times para alinhamento e avaliação dos 
itens com algum ponto de divergência. 

3. Deliberações 

3.1. Deliberou-se: 

• Aprovação da prospecção dos novos registros de referência: 
o Antecedentes criminais 
o Certidão Negativa de Débitos - CND 
o CNPJ (Empresas) 
o Situação Militar 



o Serviços Públicos 

- Aprovação por unanimidade dos membros presentes. 

  

ENCAMINHAMENTOS  

  

Encaminhamentos Responsável Prazo 

INSS irá apresentar na próxima reunião a análise de impacto. INSS 13/04/2022 

A SGD dará ampla divulgação aos membros do CCGD todas as 
solicitações feitas pelas áreas e também das análises e 
considerações 

SGD imediato 

A SGD irá marcar uma reunião técnica com a RFB para 
alinhamento sobre cada um dos itens SGD imediato 

  

 


