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Medidas legais de 23 de agosto de 2022 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Despacho ANPD de 22 de agosto de 

2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Dispõe sobre Audiência Pública, a ser realizada no dia 2 de 
setembro, de forma virtual por meio do canal da ANPD no 
Youtube, sobre a minuta de resolução que aprova o 
Regulamento de Dosimetria e Aplicação de Sanções 
Administrativas, e torna públicos os procedimentos para sua 
realização. 
 
A audiência está vinculada a Consulta Pública aberta a 
contribuições até o dia 15 de setembro. Com o normativo, a 
ANPD visa construir um modelo de aplicação de sanções que: (i) 
induza o comportamento adequado conforme a LGPD, 
recompensando os regulados virtuosos, ou seja, aqueles que 
cumprem a regulação, oferecendo orientação e promovendo a 
conscientização, e crie espaços para construção de soluções 
negociais e atingimento da plena conformidade; (ii) veja o 
processo completo de constrangimento regulatório da ANPD, 
capaz de lidar com as mais diversas informações, sejam elas 
entregues pela sociedade ou captadas pela ANPD; (iii) dê à 
ANPD um espaço flexível e amplamente transparente para o 
emprego ágil de meios e ferramentas, sempre vinculados ao 
escopo de sua atuação; e (iv) seja capaz de fornecer segurança 
jurídica aos administrados, dando previsibilidade de sua atuação, 
amparada em um processo administrativo que assegure o 
contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. Mais 
informações podem ser obtidas pelo e-mail 
normatizacao@anpd.gov.br. 
 

 
Solução de Consulta SRRF07/RFB 

nº 7.009, de 13 de maio de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
Assunto: Cofins sobre aluguéis de prédios, máquinas e 
equipamentos. 
 
Conclui que as despesas de aluguéis de prédios, máquinas e 
equipamentos utilizados, direta ou indiretamente, nas atividades 
empresariais geram crédito no regime de apuração não 
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep. 
 

 
Instrução Normativa BCB nº 296, de 

22 de agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
“Altera e consolida as instruções para registro de operações 
no Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor 
Público (Cadip)”. 
 
Explicação: entre outros, estabelece que as informações 
necessárias para o registro de operações contratadas com os 
órgãos e entidades do setor público estão no Manual do Cadip, 
disponível aqui. Por sua vez, as informações necessárias para a 
elaboração do Documento 1010, para realização do registro, 
estão disponíveis aqui. Esta Instrução Normativa BCB entra em 
vigor em 1º de setembro de 2022. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 
 

Portaria CC/MTP n 1.015 de 22 de 
agosto de 2022 

 
Nomear: João Paulo Ferreira Machado, para exercer o cargo de 
Subsecretário de Políticas Públicas de Trabalho, da 
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Visualizar medida 

 

Secretaria de Trabalho, do Ministério Do Trabalho E 
Previdência, CCE 1.15. 
 

 
Portaria CC/MTP nº 1.014 de 22 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Isabele Jacob Morgado, para exercer a função de 
Subsecretária de Capital Humano, da Secretaria de Trabalho 
do Ministério do Trabalho e Previdência (ST/MTP), dispensando 
Rodrigo Zerbone Loureiro do encargo, FCE 1.15. 
 

 
Portaria SFPP/MDR nº 2.616 de 22 

de agosto de 2022 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Fernanda Gabriela Nunes Lucena Fonseca para 
exercer a função de Coordenador de Inovação, da 
Coordenação-Geral de Inovação, do Departamento de 
Instrumentos Financeiros e Inovação, da Secretaria de 
Fomento e Parcerias com o Setor Privado, do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (SFPP/MDR), FCE 1.10. 
 

 
Portaria de Pessoal SETO/ME nº 
7.024 de 19 de agosto de 2022 

 
Visualizar medida 

 

 
Designar: Karlei Scardua Rodrigues, para exercer o encargo de 
substituto eventual do cargo de Subsecretário de Assuntos 
Corporativos, da Secretaria de Orçamento Federal, da 
Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento, do Ministério da 
Economia (SETO/ME), FCPE 101.5. 
 

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


