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Medidas legais de 20 de janeiro de 2023 
 

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

Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Aviso de Consulta Pública ANCINE 

 
Visualizar medida 

 

 
Abre Consulta Pública, até o dia 8 de março, para colher 
contribuições para proposta de Agenda Regulatória Ancine 
para o biênio 2023/2024. 
 
O documento apresenta um conjunto de temas considerados 
estratégicos e torna públicas as principais ações regulatórias que 
a Ancine pretende pôr em prática para o audiovisual. 
 
A referida consulta será publicada no portal Participa + Brasil no 
próximo dia 23 de janeiro. Os interessados em contribuir deverão 
estar cadastrados na portal Participa + Brasil e realizar o acesso. 
 

 
Resolução BCB nº 285, de 19 de 

janeiro de 2023 
 

Visualizar medida 
 

 
“Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de grupos de 
consórcio”. 
 
Explicação: aprova novas regras sobre a constituição e o 
funcionamento de grupos de consórcios no Brasil. Entre outros, 
foram revisadas e atualizadas as informações mínimas que 
devem constar nos contratos de participação em grupos de 
consórcio e estabelecido o prazo máximo de três vencimentos 
consecutivos de inadimplência a partir do qual o participante 
do grupo de consórcio será excluído. 
 
Podem ser objeto de grupo de consórcio: (i) bem ou conjunto de 
bens imóveis; (ii) bem ou conjunto de bens móveis; ou (iii) serviço 
ou conjunto de serviços. 
 
A norma ainda esclarece a possibilidade de formação de grupos 
de consórcio em que o valor do crédito a ser concedido ao 
consorciado contemplado seja fixado em um montante 
nominal. Devendo ser corrigido periodicamente, com base em 
índice de preço ou indicador previamente definido pelo contrato 
fechado com o consumidor. Além disso, estabelece que as 
assembleias poderão ser presenciais ou virtuais. Esta Resolução 
entra em vigor em 1º de janeiro de 2024. 
 

Ato de Pessoal Objetivo 

 
Decreto de 19 de janeiro de 2023 

 
DOU 2 Extra A de 19/1/2023 

 
Visualizar medida 

 

 
Nomear: Maria Izolda Cela de Arruda Coelho para exercer o 
cargo de secretária-executiva do Ministério da Educação 
(MEC). 
 

 
Portaria CC/ME nº 856, de 19 de 

janeiro de 2023 
 

DOU 2 Extra A de 19/1/2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Elisa Vieira Leonel para exercer o cargo de secretária 
de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da 
Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e 
Mercados do Ministério da Economia (SEDDM/ME), DAS 101.6. 
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Portaria CC/ME nº 857, de 19 de 

janeiro de 2023 
 

DOU 2 Extra A de 19/1/2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Ivan Tiago Machado Oliveira para exercer o cargo de 
subsecretário de Instituições Internacionais de 
Desenvolvimento da Secretaria de Assuntos Econômicos 
Internacionais da Secretaria Especial de Comércio Exterior e 
Assuntos Internacionais do Ministério da Economia 
(Secint/ME), DAS 101.5. 
 

 
Portaria CC/MMA nº 859, de 19 de 

janeiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Renato Spindola Fidelis para exercer o cargo de 
subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração 
da Secretaria-Executiva do Ministério do Meio Ambiente 
(SE/MMA), DAS 101.5. 
 

 
Portaria CC/MTUR nº 860, de 19 de 

janeiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Nomear: Bruno Henrique Lins Duarte para exercer o cargo de 
subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração 
da Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo (SE/MTur), 
CCE 1.15. 
 

 
Portaria de Pessoal MF nº 20, de 18 

de janeiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Mario Pereira de Pinho Filho do encargo de 
presidente da 3ª Câmara da 2ª Seção de Julgamento do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da 
Fazenda (Carf/MF). 
 

 
Portaria de Pessoal MF nº 23, de 18 

de janeiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Dispensar: Marcelo Costa Marques d'Oliveira do encargo de 
vice-presidente da 1ª Turma Extraordinária da 3ª Seção de 
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
do Ministério da Fazenda (Carf/MF). 
 

 
Portaria CC/MS nº 875, de 19 de 

janeiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar: Livia Caricio Martins para exercer a função de diretora 
do Instituto Evandro Chagas da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do 
Ministério da Saúde (SCTIE/MS), FCE 1.13. 
 

 
Portaria SUDENE nº 14, de 18 de 

janeiro de 2023 
 

Visualizar medida 

 

 
Designar titulares e seus respectivos suplentes para compor o 
Comitê Gestor de Segurança da Informação no âmbito da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene): 
 

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


