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1. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

11/04/2022 – EDIÇÃO 69, SEÇÃO 1

Não houve publicações relevantes.

12/04/2022 – EDIÇÃO 70, SEÇÃO 1

ATOS DO PODER JUDICI ÁRIO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.625

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE
OUTUBRO

DE

2016,

CONHECIDA

COMO

LEI

DO

SALÃO-PARCEIRO.

CONSTITUCIONALIDADE.
1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da
beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador),
denominado "profissional-parceiro", e o respectivo estabelecimento, chamado "salãoparceiro", em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016.
2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é
nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego.
3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser
reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas
especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho.
4. Pedido julgado improcedente.

MINISTÉRIO DO TRABAL HO E PREVIDÊNCIA

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PORTARIA DIRBEN/INSS Nº 1.005, DE 11 DE ABRIL DE 2022

O DIRETOR SUBSTITUTO DE BENEFÍCIOS E RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO, no
uso da competência que lhe confere o Decreto nº 10.995, de 14 de março de 2022, e tendo
em vista o que consta no Processo Administrativo nº 35014.140312/2022-02, resolve:

Art. 1º Alterar a Portaria DIRBEN/INSS Nº 990, de 28 de março de 2022, que passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art.2º ................................................................
Parágrafo único. Esta Portaria contém os Anexos de I a IV ." (NR)

Art. 2º Alterar o Livro I das Normas Procedimentais em Matéria de Benefícios, aprovado pela
Portaria DIRBEN/INSS Nº 990, de 28 de março de 2022, que passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 116......................................................
......................................................................
§2º ............................................................................
III - ajustes processados: aqueles que foram efetivados na forma dos incisos I, II e III do caput e do § 1º.
............................................................................
§ 15. O requerimento de ajustes de complementação, utilização e agrupamento previstos nos incisos I,
II e III do caput deve ser realizado pelo segurado no Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/), por meio do
serviço denominado "Ajustes para Alcance do Salário Mínimo - Emenda Constitucional 103/2019 Atendimento à distância", de acordo com as orientações contidas no Anexo III desta Portaria que será
publicado exclusivamente no sítio eletrônico do INSS.
§ 16. Os ajustes de utilização e agrupamento previstos nos incisos II e III do caput serão realizados
automaticamente e estarão disponíveis no Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS
disponível no Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/), a partir da aceitação do segurado.
§ 17. Até que os sistemas do INSS estejam adaptados o segurado deverá apresentar ao INSS o
comprovante do recolhimento do Darf referente à complementação prevista no inciso I do caput para fins
de reconhecimento de direitos.

§ 18. Os ajustes de complementação, utilização e agrupamento previstos nos incisos I, II e III do caput
serão exibidos no Extrato do CNIS com seus respectivos indicadores, conforme ANEXO IV:
§ 19. O Extrato de Ano Civil, que apresenta o somatório dos salários de contribuição, por competência,
a partir de novembro de 2019, encontra-se disponível nos canais de atendimento do INSS previstos na
Carta de Serviços ao Usuário de que trata o art. 11 do Decreto nº 9.094, de 2017." (NR)
"Art. 117. A complementação de que trata o inciso I do caput do art. 116 deverá ser feita por meio de
Darf, a ser efetuada até o dia quinze do mês seguinte ao da competência de referência e, após essa
data, com os acréscimos legais previstos no art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 1º O pagamento da complementação deverá ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior
quando a data de validade do Darf recair em dia que não houver expediente bancário.
§ 2º O Darf de que trata o caput deverá ser emitido com o código de receita estabelecido no Ato
Declaratório Executivo CODAC nº 5, de 6 de fevereiro de 2020, publicado no DOU de 7 de fevereiro de
2020.
§ 3º. O Darf de que trata este artigo não se aplica às situações abaixo relacionadas para as quais deverá
ser utilizada a Guia da Previdência Social (GPS):
I - complementação da contribuição do Plano Simplificado de Previdência Social previsto no art. 199-A
do RPS;
II - contribuição do Segurado Facultativo e do Segurado Especial; e
III - diferença de contribuição para valor superior ao salário-mínimo do segurado que exercer
exclusivamente atividade de contribuinte individual, decorrente de remuneração comprovada superior ao
valor anteriormente pago." (NR)
"Art.119................................................................
Parágrafo único. O Darf da complementação prevista no inciso I do caput do art. 116 deverá ser liquidado
com acréscimos legais previstos no art. 35 da Lei nº 8.212, de 1991, quando envolver competência
vencida." (NR)
"Art. 121......................................................................
....................................................................
II - para o contribuinte individual de que trata o art. 199, e os §§ 20, 21 e 26 do art. 216, todos do RPS,
que contribua exclusivamente nessa condição, a complementação será efetuada por meio da aplicação
da alíquota de 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 14 do art. 116." (NR)

Art. 3º Revogam-se:
I - os §§ 6º e 7º do art. 116 e o Parágrafo Único do art. 117 da Portaria DIRBEN/INSS Nº
990, de 28 de março de 2022; e
II - a Portaria nº 230/DIRBEN/INSS, de 20 de março de 2020, face ao disposto no Decreto
nº 10.410, de 30 de junho de 2020.

Art. 4º Acrescentam-se os Anexos III e IV na Portaria DIRBEN/INSS Nº 990, de 28 de março
de 2022, que serão disponibilizados na intraprev.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser aplicada a todos
os processos pendentes de análise e decisão no INSS.

AILTON NUNES DE MATOS JUNIOR

13/04/2022 – EDIÇÃO 71, SEÇÃO 1

ATOS DO PODER EXECUT IVO

DECRETO Nº 11.042, DE 12 DE ABRIL DE 2022

R EGULAMENTA O § 1 º DO ART . 1 º E OS ART . 20 E ART .
21 DA L EI Nº 14.182, DE 12 DE JULHO DE 2021, PARA
DISPOR SOBRE AS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO
DE

ENERGIA

ELÉTRICA

PROVENIENTE

DE

EMPREENDIMENTOS TERMELÉTRICOS A PARTIR DE GÁS
NATURAL E DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS ATÉ
CINQUENTA MEGAWATTS .

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,caput,
incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 1º, § 1º, e nos
art. 20 e art. 21 da Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto regulamenta o § 1º do art. 1º e os art. 20 e art. 21 da Lei nº 14.182, de
12 de julho de 2021, para dispor sobre as condições para a contratação de energia elétrica
proveniente

de

empreendimentos

termelétricos

a

partir

de

gás

natural

e

de

empreendimentos hidrelétricos até cinquenta megawatts.
Parágrafo único. A contratação de energia elétrica de que trata o caput será realizada nas
seguintes modalidades:
I - leilões de reserva de capacidade, no caso dos empreendimentos termelétricos; e
II - leilões de energia nova A-5 e A-6, no caso dos empreendimentos hidrelétricos.

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se:
I - ponto de suprimento de gás natural - local onde o gás natural está disponível para
consumo ou utilização como matéria-prima, desconsiderados, para fins de estabelecimento
dos locais que disponham de ponto de suprimento, aqueles nos quais o mercado é suprido
por gás natural por meio de modal rodoviário;
II - reservas provadas - quantidade de petróleo ou gás natural cuja análise de dados de
geociências e engenharia indica, com razoável certeza, como recuperáveis comercialmente
na data de referência do Boletim Anual de Recursos e Reservas, de reservatórios
descobertos e com condições econômicas, métodos operacionais e regulamentação
governamental estabelecidos conforme a Resolução nº 47, de 3 de setembro de 2014, da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ou outra que venha a
substituí-la;
III - empreendimento termelétrico - usina de geração termelétrica a gás natural, liquefeito ou
não, despachada de forma centralizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS;
IV - empreendimento hidrelétrico - aproveitamento hidrelétrico enquadrado, de acordo com
regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, como:
a) central geradora hidrelétrica com capacidade instalada reduzida;
b) pequena central hidrelétrica; ou

c) usina hidrelétrica com potência instalada superior a cinco megawatts e igual ou inferior a
cinquenta megawatts, desde que não seja enquadrada como pequena central hidrelétrica e
esteja sujeita à outorga de autorização;
V - região metropolitana - unidade regional instituída pelos Estados por meio de lei
complementar promulgada até data de publicação deste Decreto, constituída por
agrupamento de Municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a
execução de funções públicas de interesse comum, conforme estabelecido no inciso VII
do caput do art. 2º da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015; e
VI - área de influência da Sudene - área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - Sudene, considerados os Municípios constantes da relação
de que trata o art. 2º da Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007, na data de
publicação deste Decreto.

CAPÍTULO II
DA CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE EMPREENDIMENTOS
TERMELÉTRICOS A PARTIR DE GÁS NATURAL

Art. 3º A contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos termelétricos a
partir de gás natural a que se referem o § 1º do art. 1º e o art. 20 da Lei nº 14.182, de 2021,
na modalidade de leilão de reserva de capacidade, de que tratam os art. 3º e art. 3º-A da Lei
nº 10.848, de 15 de março de 2004, será realizada na forma de energia de reserva, nos
termos do disposto no Decreto nº 6.353, de 16 de janeiro de 2008.
§ 1º Na hipótese de os estudos a que se refere o art. 6º do Decreto nº 6.353, de 2008, não
indicarem a necessidade de contratação de energia de reserva para o cumprimento dos
critérios gerais de garantia de suprimento estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política
Energética, a contratação de que trata o caput constituirá lastro para fins do disposto
nos incisos II e III do caput do art. 2º do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, observado
o critério de rateio previsto no art. 4º do Decreto nº 6.353, de 2008.
§ 2º A energia de reserva, quando constituir lastro, será recurso dos usuários finais de
energia elétrica do Sistema Interligado Nacional - SIN, incluídos os consumidores livres e
aqueles referidos no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e os
autoprodutores, apenas na parcela da energia elétrica decorrente da interligação ao SIN.

Art. 4º A Aneel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia,
promoverá, direta ou indiretamente, leilões para contratação de reserva de capacidade, na
forma de energia de reserva, com vistas à contratação de empreendimentos termelétricos a
partir de gás natural, no montante de oito mil megawatts de capacidade instalada,
distribuídos da seguinte forma:
I - mil megawatts na Região Nordeste;
II - dois mil e quinhentos megawatts na Região Norte;
III - dois mil e quinhentos megawatts na Região Centro-Oeste; e
IV - dois mil megawatts na Região Sudeste.
§ 1º Os leilões de que trata o caput deverão ter por objetivo a contratação dos seguintes
montantes de capacidade instalada:
I - para início de suprimento até 31 de dezembro de 2026, mil megawatts na Região Norte;
II - para início de suprimento até 31 de dezembro de 2027:
a) mil megawatts na Região Norte; e
b) mil megawatts na Região Nordeste;
III - para início de suprimento até 31 de dezembro de 2028:
a) quinhentos megawatts na Região Norte; e
b) dois mil e quinhentos megawatts na Região Centro-Oeste;
IV - para início de suprimento até 31 de dezembro de 2029, mil megawatts na Região
Sudeste; e
V - para início de suprimento até 31 de dezembro de 2030:
a) duzentos e cinquenta megawatts na Região Sudeste; e
b) setecentos e cinquenta megawatts na Região Sudeste, exclusivamente na área de
influência da Sudene.
§ 2º As contratações de que trata o caput ficam condicionadas à existência de oferta de
empreendimentos termelétricos e ao cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo
Ministério de Minas e Energia.

Art. 5º Caberá ao Ministério de Minas e Energia estabelecer as diretrizes e o cronograma
dos leilões para contratação de reserva de capacidade de que trata o art. 4º.
§ 1º Cada leilão contemplará a contratação de um ou mais montantes de que trata o § 1º do
art. 4º.

§ 2º Excepcionalmente , o preço máximo a ser praticado nos leilões de que trata o art. 4º
será o preço-teto para geração a gás natural estabelecido no leilão de energia nova A-6, de
2019, atualizado até a data de publicação de edital específico, calculado de acordo com a
fórmula constante do Anexo.
§ 3º Para fins do disposto no § 2º, a Empresa de Pesquisa Energética - EPE deverá publicar,
em seu sítio eletrônico, noventa dias antes da realização de cada leilão de que trata o art.
4º:
I - informe técnico dos preços de referência dos combustíveis para usinas termelétricas
referentes ao leilão de energia nova A-6, de 2019; e
II - informe técnico específico para o leilão a ser realizado.

Art. 6º Na Região Norte, a contratação de empreendimentos termelétricos observará o
seguinte:
I - deverão ser atendidas, no mínimo, duas capitais ou regiões metropolitanas que não
possuíam ponto de suprimento de gás natural em 13 julho de 2021;
II - poderão ser contratados empreendimentos termelétricos localizados em capitais ou
regiões metropolitanas que possuíam ponto de suprimento de gás natural em 13 julho de
2021;
III - deverão ser contratados empreendimentos termelétricos com inflexibilidade média anual
de setenta por cento; e
IV - será dada preferência à contratação de empreendimentos termelétricos que utilizem
como combustível o gás natural:
a) produzido na Região da Amazônia Legal, para a contratação dos montantes a que se
referem o inciso I e a alínea "a" do inciso II do § 1º do art. 4º; e
b) produzido nacionalmente, para a contratação do montante a que se refere a alínea "a" do
inciso III do § 1º do art. 4º.
§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput, serão consideradas apenas as capitais ou
regiões metropolitanas interligadas ao SIN na data de publicação deste Decreto.
§ 2º A viabilidade da utilização das reservas provadas de gás natural nacional existentes na
Região Amazônica, conforme disposto no § 1º do art. 1º e no art. 20 da Lei nº 14.182, de
2021, será estabelecida como a capacidade do empreendimento termelétrico suprido por

esse gás natural de participar dos leilões de que trata o art. 4º deste Decreto, observado o
preço máximo permitido, calculado de acordo com a fórmula constante do Anexo.
§ 3º A garantia de preferência a que se refere o inciso IV do caput não impede a
participação, nos leilões, de empreendimentos termelétricos que comprovem suprimento de
gás natural de outras origens.
§ 4º Para fins do disposto no inciso I do caput, a capital ou região metropolitana poderá ser
considerada atendida quando for contratado empreendimento termelétrico naquela
localidade, independentemente de sua capacidade instalada.

Art. 7º Na Região Nordeste, a contratação de empreendimentos termelétricos observará o
seguinte:
I - deverão ser atendidas, no mínimo, duas capitais ou regiões metropolitanas que não
possuíam ponto de suprimento de gás natural em 13 de julho de 2021;
II - deverão ser destinados setenta por cento do montante de que trata o inciso I do caput do
art. 4º às capitais ou regiões metropolitanas localizadas em Estados que não possuem ponto
de suprimento de gás natural;
III - deverão ser contratados empreendimentos termelétricos com inflexibilidade média anual
de setenta por cento; e
IV - será dada preferência à contratação de empreendimentos termelétricos que utilizem
como combustível o gás natural produzido nacionalmente.
Parágrafo único. A garantia de preferência a que se refere o inciso IV do caput não impede
a participação, nos leilões, de empreendimentos termelétricos que comprovem suprimento
de gás natural não oriundo de produção nacional.

Art. 8º Na Região Centro-Oeste, a contratação de empreendimentos termelétricos observará
o seguinte:
I - será dividido igualmente o montante de que trata o a alínea "b" do inciso III do § 1º do art.
4º entre as capitais ou regiões metropolitanas que não possuíam ponto de suprimento de
gás natural em 13 de julho de 2021; e
II - deverão ser contratados empreendimentos termelétricos com inflexibilidade média anual
de setenta por cento.

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput, o Distrito Federal será atendido como destino
de uma das parcelas do montante previsto na alínea "b" do inciso III do § 1º do art. 4º.
§ 2º Para a contratação de empreendimentos termelétricos de que trata este artigo, não
haverá garantia de preferência para suprimento de gás natural de nenhuma procedência.

Art. 9º Na Região Sudeste, a contratação de empreendimentos termelétricos observará o
seguinte:
I - deverão ser contratados empreendimentos termelétricos com inflexibilidade média anual
de setenta por cento;
II - será dada preferência à contratação de empreendimentos termelétricos que utilizem
como combustível o gás natural produzido nacionalmente;
III - no montante de que trata a alínea "b" do inciso V do § 1º do art. 4º, poderão competir
apenas empreendimentos termelétricos localizados em Municípios da área de influência da
Sudene no Estado de Minas Gerais; e
IV - no montante de que trata a alínea "a" do inciso V do § 1º do art. 4º, poderão competir
empreendimentos termelétricos localizados em quaisquer Municípios da Região Sudeste.

Art. 10. A contratação da energia de reserva será formalizada por meio da celebração de
contrato de energia de reserva entre os agentes vendedores nos leilões de que trata o art.
4º e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, como representante dos
agentes de consumo, incluídos os consumidores livres e aqueles referidos no § 5º do art. 26
da Lei nº 9.427, de 1996, e os autoprodutores.
Parágrafo único. Os contratos de energia de reserva terão duração de quinze anos e
poderão ser celebrados nas modalidades por quantidade ou por disponibilidade de energia
elétrica, observado o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004.

CAPÍTULO III
DA CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE EMPREENDIMENTOS
HIDRELÉTRICOS

Art. 11. A contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos hidrelétricos até
cinquenta megawatts de que trata o art. 21 da Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021, na

modalidade de leilão de energia nova A-5 e A-6, será realizada nos termos do disposto
no Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004.

Art. 12. No estabelecimento dos montantes de energia elétrica proveniente dos
empreendimentos de que trata o art. 11, o Ministério de Minas e Energia destinará, no
mínimo, cinquenta por cento da demanda declarada pelas distribuidoras à contratação de
empreendimentos hidrelétricos até cinquenta megawatts, até a consecução de dois
mil megawatts em capacidade instalada.
§ 1º Após a contratação de dois mil megawatts em capacidade instalada, o percentual de
destinação será reduzido para quarenta por cento da demanda declarada pelas
distribuidoras dos leilões de energia nova A-5 e A-6 realizados até 31 de dezembro de 2026.
§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2027, após a contratação de dois mil megawatts em
capacidade instalada, o Ministério de Minas e Energia ficará desobrigado de destinar
percentual mínimo da demanda declarada pelas distribuidoras dos leilões de energia nova
A-5 e A-6 para empreendimentos hidrelétricos até cinquenta megawatts.
§ 3º As contratações de que trata este artigo terão duração de vinte anos, ao preço máximo
equivalente ao preço-teto estabelecido para a fonte hidrelétrica classificada como pequena
central hidrelétrica do leilão de energia nova A-6, de 2019, atualizado até a data de
publicação de edital específico, calculado de acordo com a fórmula constante do art. 13.
§ 4º Os empreendimentos hidrelétricos contratados nos leilões de energia nova A-5 e A6
que trata o art. 11 não farão jus aos descontos previstos no § 1º do art. 26 da Lei nº 9.427,
de 1996.

Art. 13. Para fins do disposto no § 3º do art. 12, será considerado como preço-teto da energia
contratada de gerador de fonte hidrelétrica o valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco
reais) por megawatt-hora, na data-base de setembro de 2019.
Parágrafo único. A cada leilão realizado, o valor de que trata o caput será atualizado pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, de setembro de 2019 até o IPCA mensal mais recente
disponível no dia anterior à aprovação do edital específico.

Art. 14. Para fins de apuração do montante contratado, nos termos do disposto no art. 12,
após a realização de cada leilão, a Aneel publicará o quantitativo acumulado
em megawatt contratado por Estado, considerados os leilões de energia nova A-5 e A-6
realizados a partir da data de entrada em vigor deste Decreto.
§ 1º Após atingidos quinhentos megawatts de capacidade instalada contratada para
qualquer Estado, os empreendimentos hidrelétricos até cinquenta megawatts localizados
no referido Estado não poderão participar do produto específico que destinará os percentuais
mínimos da demanda declarada pelas distribuidoras de que trata o art. 12 à contratação
desses empreendimentos nos próximos leilões de energia nova A-5 e A-6 realizados até 31
de dezembro de 2026.
§ 2º O montante que exceder os quinhentos megawatts de capacidade instalada contratada
em qualquer Estado não será considerado no cômputo de dois mil megawatts de que trata
o art. 12.

Art. 15. Na sistemática dos leilões de energia nova A-5 e A-6, será estabelecido mecanismo
de preferência para empreendimentos hidrelétricos localizados nos Estados com maior
quantitativo de projetos habilitados participantes no produto específico destinado à
contratação de empreendimentos hidrelétricos até cinquenta megawatts.
Parágrafo único. O mecanismo de preferência de que trata o caput estabelecerá que, na
hipótese de empate de preços de lance, será considerado vencedor o lance ofertado pelo
titular do empreendimento localizado nos Estados com maior quantitativo de projetos
habilitados pela EPE e com aporte de garantia para participação no leilão.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de abril de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Bento Albuquerque

ANEXO
FÓRMULA PARA ESTABELECIMENTO DO PREÇO MÁXIMO ATUALIZADO A SER
APLICADO A EMPREENDIMENTOS TERMELÉTRICOS A PARTIR DE GÁS NATURAL
NOS LEILÕES PARA CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE QUE TRATA A LEI Nº
14.182, DE 12 DE JULHO DE 2021

Pcorrigido = PA-6/2019 x [(0,4 x FCfixa) + (0,6 x FCcomb)], em que:
FCfixa = 1 + (0,5 x IPCA + 0,5 x tc)
FCcomb = 1 + (0,25 x IPCA + 0,25 xBrent+ 0,25 x HH + 0,25 x JKM)
Em que:
Pcorrigido: preço máximo a ser praticado em cada leilão, expresso em reais pormegawatthora;
PA-6/2019: preço-teto empregado no leilão de energia nova A-6, de 2019, para
empreendimentos termelétricos a partir de gás natural, correspondente a R$ 292,00
(duzentos e noventa e dois reais) por megawatt-hora;
FCfixa (%): fator de correção correspondente à parcela fixa, expresso em percentual;
FCcomb (%): fator de correção correspondente à parcela de custos com combustível,
expresso em percentual;
IPCA (%): variação percentual do valor acumulado do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, entre setembro de 2019 e o mês da data de publicação do edital específico do leilão;
tc (%): variação percentual da taxa de câmbio de venda do dólar dos Estados Unidos da
América, divulgada pelo Banco Central do Brasil, entre os valores constantes dos informes
técnicos dos preços de referência dos combustíveis para usinas termelétricas referentes ao
leilão de energia nova A-6, de 2019, e os valores constantes do informe técnico específico
para cada leilão;
HH(%): variação percentual dos preços do gás natural (preço spot do gás natural Henry
Hub), avaliados em moeda nacional, entre os valores constantes dos informes técnicos dos
preços de referência dos combustíveis para usinas termelétricas referentes ao leilão de
energia nova A-6, de 2019, e aqueles constantes do informe técnico específico para cada
leilão;

Brent(%): variação percentual dos preços do petróleo tipo Brent, avaliados em moeda
nacional, entre os valores constantes dos informes técnicos dos preços de referência dos
combustíveis para usinas termelétricas referentes ao leilão de energia nova A-6, de 2019, e
aqueles constantes do informe técnico específico para cada leilão; e
JKM(%): variação percentual dos preços do gás natural (preços pot do gás natural liquefeito
no mercado asiático, Japan Korea Marker), avaliados em moeda nacional, entre os valores
constantes dos informes técnicos dos preços de referência dos combustíveis para usinas
termelétricas referentes ao leilão de energia nova A-6, de 2019, e aqueles constantes do
informe técnico específico para cada leilão.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 26, DE 13 DE ABRIL DE 2022

D ISPÕE SOBRE A DISPENSA , O PARCELAMENTO , A
COMPENSAÇÃO E A SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE
DÉBITO RESULTANTE DE MULTA ADMINISTRATIVA E / OU
INDENIZAÇÕES , PREVISTAS NA
ABRIL

DE

P ÚBLICA

L EI Nº 14.133, DE 1 º DE

2021, NO ÂMBITO DA A DMINISTRAÇÃO
FEDERAL

DIRETA ,

AUTÁRQUICA

E

FUNDACIONAL , NÃO INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA .

O SECRETÁRIO DE GESTÃO SUBSTITUTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE
DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 127 do Anexo I do Decreto nº
9.745, de 8 de abril de 2019, e o Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, e tendo em
vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Objeto e âmbito de aplicação
Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre a dispensa, o parcelamento, a compensação
e a suspensão de cobrança de débito resultante de multa administrativa e/ou indenizações,
previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública federal
direta, autárquica e fundacional, não inscritas em dívida ativa.
Parágrafo único. Os entes federativos poderão aplicar as disposições desta Instrução
Normativa para os contratos administrativos firmados que utilizem recursos da União
decorrentes de transferências voluntárias.

CAPÍTULO II
DISPENSA DA COBRANÇA

Procedimento
Art. 2º É dispensável a formalização em processo, registro contábil e cobrança
administrativa dos débitos de que trata esta Instrução Normativa, quando o valor total
atribuído ao mesmo devedor, sem juros ou atualizações, não ultrapassar o valor de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais).
§ 1º A dispensa de cobrança de que trata o caput alcança apenas a parcela da multa e/ou
da indenização que extrapolar o(s) valor(es) de pagamento eventualmente devido pela
Administração ao contratado, se houver.
§ 2º A documentação comprobatória da responsabilidade permanecerá arquivada para
eventual início do processo de cobrança, caso haja novos débitos de mesma natureza
relativos ao devedor, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido no caput, observado
o prazo prescricional de cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
§ 3º Havendo início do processo de cobrança, os débitos de que tratam o caput e o §1º
devem ser atualizados conforme o § 2º do art. 4º, a partir do trânsito em julgado da decisão
administrativa de imposição da multa e/ou da cobrança de indenização.

CAPÍTULO III
PARCELAMENTO DO DÉBITO

Requerimento do parcelamento
Art. 3º O débito resultante de multa administrativa e/ou da indenização de que trata esta
Instrução Normativa poderá ser parcelado, total ou parcialmente, em até 24 (vinte quatro)
parcelas mensais e sucessivas, mediante requerimento formal do interessado à
Administração, observado o disposto nos arts. 5º e 6º.
§ 1º O requerimento do interessado será acompanhado do comprovante de que o devedor
recolheu à Administração a quantia correspondente a uma parcela, calculada pela divisão
do valor do débito que pretende parcelar dividido pelo número de prestações pretendido,
observado o art. 4º, sob pena de indeferimento sumário do pleito.
§ 2º A Administração poderá deferir ou indeferir o pedido ou, ainda, decidir pelo
parcelamento do débito em número menor de parcelas pretendidas pelo interessado.
§ 3º Enquanto não houver decisão da Administração, o devedor recolherá mensalmente, a
título de antecipação, a quantia calculada nos termos do § 1º.
§ 4º No caso de os débitos se encontrarem sob discussão administrativa ou judicial,
submetidos ou não à causa legal de suspensão de exigibilidade, o sujeito passivo deverá
comprovar que desistiu expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso
interposto, ou da ação judicial, e, cumulativamente, renunciou a quaisquer alegações de
direito sobre as quais se fundem a ação judicial e o recurso administrativo.
§ 5º O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito, podendo a exatidão dos valores parcelados ser objeto
de verificação.
§ 6º O parcelamento não se aplica à parcela da multa e/ou da indenização a ser descontada
do valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado ou da
garantia prestada, se houver.

Valor da parcela
Art. 4º O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão entre o valor do débito que
se pretende parcelar e o número de prestações.

§ 1° O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) do limite mínimo definido pelo Tribunal de Contas da União para instauração de
Tomada de Contas Especial.
§ 2º O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao
da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente
ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

Cancelamento do parcelamento
Art. 5º A inadimplência no pagamento ensejará o cancelamento automático do parcelamento
concedido, bem como a imediata exigibilidade do débito não quitado.
Parágrafo único. Considera-se inadimplência a falta de pagamento de 3 (três) prestações,
consecutivas ou não.

Art. 6º Cancelado o parcelamento, apurar-se-á o saldo devedor, providenciando-se,
conforme o caso, o encaminhamento do débito para o prosseguimento da cobrança ou
inscrição em dívida ativa.

Art. 7º É vedado o reparcelamento de débito referente a parcelamento em curso ou que não
tenha sido cumprido pelo devedor.

CAPÍTULO IV
COMPENSAÇÃO DO DÉBITO

Requerimento da compensação
Art. 8º Poderá haver compensação total ou parcial dos débitos de que trata esta Instrução
Normativa, com os créditos devidos pela Administração decorrentes do mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ou
entidade sancionadora.
§ 1º O pedido de compensação poderá ser formalizado pelo interessado, sem prejuízo da
possibilidade de a Administração fazê-lo de ofício, acompanhado da relação dos contratos

vigentes que serão objeto de compensação do valor do débito pretendido, e submetido à
análise da Administração, que, deferindo o pedido, terá caráter definitivo.
§ 2º A compensação será realizada em observância aos prazos de validade de cada contrato
administrativo indicado no requerimento, não podendo ultrapassar o prazo de vigência
originário do contrato.
§ 3º A decisão que deferir ou indeferir o requerimento de que trata o caput será proferida no
prazo de até 30 (trinta) dias do pedido.
§ 4° Na hipótese de compensação parcelada mensalmente, a parcela indicada deverá ser
fixa, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 4º.
§ 5º As retenções para adimplemento das obrigações de natureza trabalhista e
previdenciária dos contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra
têm prioridade em relação a pedidos de compensação de que trata o § 1º.

CAPÍTULO V
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO DÉBITO

Requerimento da suspensão
Art. 9º Excepcionalmente, motivada pelos impactos econômicos advindos da emergência de
saúde pública, a Administração, mediante requerimento formal do interessado, poderá
suspender a cobrança de que trata esta Instrução Normativa pelo período de até noventa
dias.
§ 1º No requerimento de solicitação da suspensão da cobrança do débito, poderá o
interessado optar cumulativamente pelo parcelamento do débito, pela compensação do
débito ou pela combinação de ambos, nos termos dos Capítulos III e IV, cujas parcelas ou
compensações terão seus prazos estabelecidos a partir do período de que trata o caput.
§ 2º A decisão sobre o requerimento de que trata o caput será proferida no prazo de até 30
(trinta) dias do pedido.
§ 3º Na hipótese de deferimento do pedido, o valor do débito deve ser atualizado conforme
o § 2º do art. 4º, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa de imposição da
cobrança, observados os procedimentos dos Capítulos III e IV.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Orientações gerais
Art. 10. As hipóteses de parcelamento, compensação e suspensão da cobrança poderão
ser combinadas entre si.

Art. 11. Fica facultada ao interessado a antecipação de parcelas ou a quitação do débito a
qualquer tempo, via Guia de Recolhimento da União - GRU.

Art. 12. A adoção dos procedimentos descritos nesta Instrução Normativa não elide a
realização, a qualquer tempo, do rito próprio da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Art. 13. As Forças Armadas, observado o disposto no § 2° do art. 1° do Decreto n° 1.094,
de 23 de março de 1994, poderão aplicar, no que couber, esta Portaria.

Art. 14. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que poderá
expedir normas complementares, bem como disponibilizar em meio eletrônico informações
adicionais.

Revogação
Art. 15. Fica revogada a Instrução Normativa nº 43, de 8 de junho de 2020.

Vigência
Art. 16. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 2 de maio de 2022.
Parágrafo único. Os procedimentos administrativos autuados ou registrados em
conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, e a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, observarão o disposto nesta Instrução
Normativa, no que couber.

RENATO RIBEIRO FENILI

2. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 17.530, DE 11 DE ABRIL DE 2022

I NSTITUI O C ÓDIGO DE D EFESA DO E MPREENDEDOR ,
QUE ESTABELECE NORMAS DE PROTEÇÃO À LIVRE
INICIATIVA

E

AO

LIVRE

EXERCÍCIO

DA

ATIVIDADE

ECONÔMICA ,

ASSIM

ATUAÇÃO DO

E STADO COMO AGENTE NORMATIVO E

COMO

DISPOSIÇÕES

SOBRE

A

REGULADOR .

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: Faço saber que a Assembleia Legislativa
decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica instituído o Código de Defesa do Empreendedor, que estabelece normas de
proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, assim como
disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador.

Artigo 2º - Para efeitos desta lei, considera-se:
I - empreendedor: toda pessoa, natural ou jurídica, que produz, emprega e gera renda,
exercendo atividade lícita para o desenvolvimento e crescimento econômico;
II - ato público de liberação da atividade econômica: aquele exigido por órgão ou entidade
da administração pública como condição prévia para o exercício de atividade econômica;
III - baixo risco: atividades econômicas que não precisam de liberação prévia do poder
público;
IV - alto risco: atividades econômicas que precisam de liberação prévia do poder público.

Parágrafo único - Para efeito do inciso II consideram-se atos públicos de liberação da
atividade econômica a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o
alvará, o cadastro, o credenciamento, o registro, e os demais atos exigidos, sob qualquer
denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação,
como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação, a
extinção, a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o
exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço,
estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação
e outros.

Artigo 3º - São princípios que norteiam o disposto nesta lei:
I - a livre iniciativa nas atividades econômicas;
II - a presunção de boa-fé do empreendedor perante o poder público; e
III - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades
econômicas.
§ 1º - O disposto no inciso II do “caput” também deverá ser considerado quando da aplicação
de penalidades e do julgamento das infrações.
§ 2º - A pessoa natural ou jurídica que exercer atividade econômica é responsável pelo
devido cumprimento do ordenamento jurídico, inclusive pelo respeito ao enquadramento da
atividade no nível correto de risco.

SEÇÃO I
Dos Deveres do Estado para Garantia da Livre Iniciativa

Artigo 4º - São deveres da administração pública estadual para garantia da livre iniciativa:
I - facilitar a abertura e a extinção de empresas;
II - disponibilizar informações claras e amplamente acessíveis quanto aos procedimentos
necessários ao início, ao regular exercício e ao encerramento de um empreendimento;
III - promover e consolidar um sistema integrado, em plataforma digital, para a obtenção
simplificada

dos

documentos

necessários

aos

processos de

registro,

abertura,

funcionamento, modificação e extinção de empresas;
IV - abster-se de exigir especificação técnica desnecessária ao atingimento do fim desejado;

V - abster-se de criar privilégio exclusivo para determinado segmento econômico, em
detrimento dos demais segmentos;
VI - abster-se de criar reserva de mercado para determinado grupo econômico ou
profissional, em prejuízo dos demais concorrentes;
VII - conceder tratamento isonômico aos empreendedores consistentes em interpretações
adotadas em solicitações e decisões administrativas análogas anteriores, no exercício de
atos de liberação da atividade econômica e na aplicação das penalidades administrativas;
VIII - abster-se de exigir atos públicos de liberação da atividade econômica de baixo risco;
IX - estipular prazo máximo para análise da solicitação do empreendedor referente à
liberação de atividade econômica de alto risco, quando apresentados todos os documentos
e elementos necessários para a análise, verificado no momento do protocolo;
X - vetado;
XI - vetado;
XII - observar, quando da eventual concessão de incentivos e desonerações, o disposto na
lei complementar a que se refere o artigo 163 da Constituição Federal, em especial os
estudos de impacto financeiro e orçamentário;
XIII - simplificar o sistema tributário, a fim de diminuir o custo operacional dos
empreendedores e facilitar a fiscalização tributária;
XIV - simplificar os procedimentos referentes ao cumprimento das obrigações acessórias;
XV - garantir a economicidade dos custos de transação referentes à obtenção de atos
públicos de liberação, funcionamento e extinção de empresas;
XVI - abster-se de instituir exigências desnecessárias de funcionamento, inclusive quanto ao
uso de cartórios, registros ou cadastros;
XVII - vetado;
XVIII - abster-se em restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda por parte de
um setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei;
XIX - prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou
condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente;
XX - uniformizar critérios e manter a compilação temática da legislação e dos atos infralegais,
com a indicação expressa das normas vigentes para cada tema;
XXI - realizar a avaliação periódica da eficiência e do impacto de todas as medidas de
regulamentação setorial, a cada 10 (dez) anos, e, quando for o caso, a sua revisão;

XXII - emitir cota em processo administrativo de liberação de atividade econômica somente
depois de verificada todas as incongruências da solicitação do empreendedor.
§ 1º - Vetado.
§ 2º - Vetado.

SEÇÃO II
Dos Direitos do Empreendedor

Artigo 5º - São direitos dos empreendedores:
I - ter o Estado como um facilitador da atividade econômica;
II - produzir, empregar e gerar renda, assegurada a liberdade para desenvolver atividade
econômica lícita em qualquer horário e dia da semana, observadas:
a) as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de combate à poluição e à
perturbação de sossego;
b) as normas atinentes ao direito de vizinhança;
c) a legislação trabalhista;
d) as restrições advindas de obrigações de direito privado;
III - desenvolver a atividade econômica de baixo risco sem a necessidade de quaisquer atos
públicos de liberação da atividade econômica;
IV - não ter restringida, por qualquer autoridade, sua liberdade de definir o preço de produtos
e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda em mercados não
regulados, salvo legislação específica;
V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica,
para os quais as dúvidas de interpretação da legislação cabível serão resolvidas de forma a
preservar a autonomia de sua vontade, exceto se houver disposição legal expressa em
sentido contrário;
VI - vetado;
VII - vetado;
VIII - ser informado, imediatamente, nas solicitações que dependam de atos públicos de
liberação da atividade econômica acerca do tempo máximo, a ser estabelecido pela própria
administração pública, para a devida análise de seu pedido, desde que apresentados todos
os elementos necessários à análise do processo, verificado no momento do protocolo;

IX - vetado;
X - manter, em arquivo próprio, qualquer documento por meio de microfilme ou por meio
digital, desde que realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se
necessário, a confidencialidade do documento, hipótese em que se equiparará a documento
físico e original para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito
público ou privado;
XI - vetado;
XII - vetado;
XIII - vetado;
XIV - ter a garantia de não ser exigida certidão e documentação sem previsão expressa em
lei ou ato normativo e desatrelada aos fins a que se destina;
XV - ter a garantia de que a administração pública somente emitirá cota da solicitação de
liberação de atividade econômica de alto risco depois de ter realizado a análise integral do
processo.

Artigo 6º - O livre exercício das atividades econômicas se sujeita aos deveres e
condicionamentos públicos que tenham sido previstos em lei ou em regulamento delas
decorrentes.
Parágrafo único - A imposição de deveres e condicionamentos ao exercício das atividades
econômicas respeitará a proporcionalidade e observará:
1. a adequação e simplicidade aos fins a que se destina;
2. o princípio da intervenção subsidiária e excepcional do Estado na vida privada.

SEÇÃO III
Do Ambiente Regulatório Experimental

Artigo 7º - Ficam autorizados os órgãos da administração pública direta ou indireta,
individualmente ou em colaboração, no âmbito de programa de ambiente regulatório
experimental (“sandbox” regulatório), a afastar a incidência de normas pré-definidas sob sua
competência em relação ao objeto da autorização.
§ 1º A colaboração a que se refere o “caput” deste artigo poderá ser firmada entre órgãos do
Poder Executivo, observadas suas competências.

§ 2º - Entende-se por ambiente regulatório experimental (“sandbox” regulatório) o conjunto
de condições especiais simplificadas para que as pessoas jurídicas participantes possam
receber autorização temporária dos órgãos ou das entidades com competência de
regulamentação setorial para desenvolver modelos de negócios inovadores e testar técnicas
e tecnologias experimentais, mediante o cumprimento de critérios e de limites previamente
estabelecidos pelo órgão ou entidade reguladora e por meio de procedimento facilitado.
§ 3º - O órgão ou a entidade a que se refere o “caput” deste artigo disporá sobre o
funcionamento do programa de ambiente regulatório experimental (“sandbox” regulatório) e
estabelecerá:
1. os critérios para seleção ou para qualificação do regulado;
2. a duração e o alcance da suspensão da incidência das normas; e
3. as normas abrangidas.

SEÇÃO IV
Da Análise de Impacto Regulatório

Artigo 8º - Vetado.
§ 1º - Vetado.
§ 2º - Vetado.
§ 3º - Vetado.

SEÇÃO V
Do Regime de Governança

Artigo 9º - A administração pública estadual tem o dever de velar pelo respeito à liberdade
econômica e à segurança jurídica.
Parágrafo único - Para assegurar o cumprimento do “caput” deste artigo o Poder Executivo
observará as seguintes diretrizes:
1. adoção de processos decisórios orientados por evidências, pela conformidade legal,
visando sempre à desburocratização setorial;

2. articulação e integração dos seus regulamentos, processos e atos com os de outros
órgãos, entidades e autoridades que tenham ingerência, competência e atribuição sobre a
mesma atividade;
3. estabelecimento, manutenção, monitoramento e aprimoramento do sistema de gestão de
riscos e controles internos com vistas a? identificação, a? avaliação, ao tratamento, ao
monitoramento e a? análise crítica de riscos que possam impactar o cumprimento de sua
missão institucional e a observância desta lei;
4. definição de metas para a redução do estoque normativo e dos custos da máquina pública;
5. orientação dos processos de consulta pública, de definição da agenda de revisão e de
avaliação da eficácia e do impacto regulatório sobre determinado setor.

SEÇÃO VI
Do Programa “São Paulo Sem Burocracia”

Artigo 10 - Vetado.
§ 1º - Vetado.
§ 2º - Vetado.

SEÇÃO VII
Disposições Finais

Artigo 11 - Será facultado o uso de ferramenta tecnológica, que substituirá o modo de
visualização das autorizações, alvarás de funcionamento e outras declarações estaduais
cuja fixação é obrigatória no interior das empresas.
§ 1º - A ferramenta tecnológica citada no “caput” deste artigo deverá ficar exposta, em local
público e de fácil visualização.
§ 2º - A criação e a implementação de tal ferramenta ficará a cargo do empreendedor
interessado, desde que os documentos citados no “caput” deste artigo sejam cópia fiel dos
originais.
§ 3º - Compete ao empreendedor a atualização dos documentos inseridos na ferramenta
tecnológica, sob pena de sanção administrativa.

Artigo 12 - Para alcançar os objetivos desta lei a administração pública estadual poderá
celebrar convênios com os demais órgãos dos governos federais e municipais, bem como
com entidades não governamentais.

Artigo 13 - A solicitação de ato público de liberação da atividade econômica e a formalização
de seu deferimento deverão ser realizadas, preferencialmente, em meio virtual.

Artigo 14 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações
próprias.

Artigo 15 - Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias, após a data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 11 de abril de 2022
RODRIGO GARCIA
Marina Amadeu Batista Bragante Secretária Executiva, respondendo pelo expediente da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Tomás Brunginski de Paula Secretário Executivo, respondendo pelo expediente da
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Nelson Luiz Baeta Neves Secretário de Orçamento e Gestão
Cauê Macris Secretário-Chefe da Casa Civil

13/04/2022 – EDIÇÃO Nº 75

Não houve publicações relevantes.

14/04/2022 – EDIÇÃO Nº 76

Não houve publicações relevantes.

15/04/2022 – EDIÇÃO Nº 77

Não houve publicações relevantes.

MUNICÍPIO DE SÃO PAU LO

12/04/2022 – EDIÇÃO Nº 69

Não houve publicações relevantes.

13/04/2022 – EDIÇÃO Nº 70

Não houve publicações relevantes.

14/04/2022 – EDIÇÃO Nº 71

Não houve publicações relevantes.

15/04/2022 – EDIÇÃO Nº 72

Não houve publicações relevantes.

3. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

11/04/2022 – EDIÇÃO Nº 86/2022

CORREGEDORIA

ORIENTAÇÃO Nº 11, DE 2 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre os pedidos e o agendamento de audiências com os integrantes da equipe da
Corregedoria Nacional de Justiça.

A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais;

CONSIDERANDO a Resolução CNJ n. 322, de 1º de junho de 2020, que estabelece medidas
para a retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO que, nos termos do parágrafo único da Portaria SG/CNJ n. 53, de 14 de
maio de 2021, fica a critério dos Gabinetes dos Conselheiros fixar regras próprias para o
excepcional atendimento presencial do público externo convidado pelas referidas unidades;

CONSIDERANDO o avanço da imunização no Brasil contra o contágio pelo Sars-Cov-2
(Covid-19) e a flexibilização das medidas sanitárias em diversas unidades da Federação e
no Distrito Federal,

RESOLVE:
Art. 1º Orientar o público-externo – partes, advogados e demais interessados – sobre os
procedimentos de solicitação e agendamento de audiências com os juízes auxiliares e com
a Corregedora Nacional de Justiça.

Art. 2º As audiências e os atendimentos deverão ser agendados previamente e poderão ser
realizados presencialmente, por videoconferência ou por telefone, observados os seguintes
procedimentos:
I – a solicitação de audiência deve ser encaminhada para o e-mail corregedoria@cnj.jus.br,
contendo o número do procedimento em tramitação no Conselho Nacional de Justiça ou o
assunto a ser tratado, o nome, telefone e e-mail dos participantes da audiência;
II – verificada a disponibilidade de agendas dos juízes auxiliares e do Corregedor, o Gabinete
da Corregedoria responderá a solicitação com a indicação de possíveis datas e horários de
atendimento;
III – confirmada a data e o horário pelo solicitante, o Gabinete da Corregedoria, observada a
opção indicada na solicitação, informará o local de atendimento, encaminhará o link de
acesso à sala virtual da audiência ou confirmará o agendamento por telefone, cuja ligação
ao solicitante será efetuada, no dia e hora agendados, pela Corregedoria.
§ 1º A entrega de memoriais relacionados aos processos em trâmite no Conselho Nacional
de Justiça deverá ser realizada por intermédio do e-mail corregedoria@cnj.jus.br.
§ 2º Na hipótese de atendimento presencial, o acesso às dependências da Corregedoria
ficará condicionado ao atendimento das medidas de segurança sanitária fixadas pela
Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 3º As audiências e os atendimentos serão certificados nos autos dos procedimentos
objeto do atendimento.

Art. 4º Fica revogada a Orientação CN n. 10, de 2 de junho de 2021.

Art. 5º Esta orientação entra em vigor na data de sua publicação.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Corregedora Nacional de Justiça

11/04/2022 – EDIÇÃO Nº 87/2022

Não houve publicações relevantes.

12/04/2022 – EDIÇÃO Nº 88/2022

Não houve publicações relevantes.

4. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

11/04/2022 – EDIÇÃO 3485

Não houve publicações relevantes.

12/04/2022 – EDIÇÃO 3486

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
11/04/2022, autorizou o que segue:

PORTO FELIZ - Antecipação do encerramento do expediente forense presencial no
dia 11/04/2022, a partir das 15 horas, com suspensão dos prazos dos processos físicos na
referida data, devendo ser observado o Comunicado Conjunto 1.351/2020.
SANTA ISABEL – suspensão do expediente presencial e dos prazos dos processos
físicos no dia 11/04/2022, devendo ser observado o Comunicado Conjunto nº 1.351/2020.

13/04/2022 – EDIÇÃO 3487

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
12/04/2022, autorizou o que segue:

CARAPICUÍBA - Tornar sem efeito a autorização para a suspensão do expediente e
dos prazos processuais dos processos físicos no dia 13/04/2022, disponibilizada no DJE de
24/03/2022.

PORTO FELIZ - Suspensão do expediente presencial no dia 12/04/2022, com
suspensão dos prazos dos processos físicos, devendo ser observado o Comunicado
1.351/2020.

SANTA ISABEL - Suspensão do expediente presencial nos dias 12 e 13/04/2022, com
suspensão dos prazos dos processos físicos nas referidas datas, devendo ser observado o
Comunicado 1.351/2020.

5. DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Não houve publicações.

6. NOTÍCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CONSIF ACIONA O STF SOBRE APLICAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NOS TRIBUNAIS
TRABALHISTAS

A entidade defende que não basta a simples declaração de hipossuficiência, mas a sua
comprovação.
Publicado em 11/04/2022

A Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif) ajuizou, no Supremo
Tribunal Federal, ação em que defende que o benefício da justiça gratuita, na Justiça do
Trabalho, somente seja concedido quando for efetivamente comprovada a insuficiência de
recursos para o pagamento das custas do processo. A Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC) 80 foi distribuída ao ministro Edson Fachin.
Segundo a entidade, há controvérsia na Justiça do Trabalho em relação aos requisitos
indispensáveis à concessão da assistência judiciária gratuita. Ela aponta decisões que têm
afastado reiteradamente a aplicação dos parágrafos 3º e 4º do artigo 790 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), alterados pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), e
aplicado as regras do Código de Processo Civil e a Súmula 463 do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), que exige, para a concessão do benefício, apenas a declaração de
hipossuficiência econômica.
A Consif defende que é necessária comprovação do recebimento de salário igual ou
inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Essa
demonstração seria exigência constitucional, relacionada ao acesso à justiça e ao devido
processo legal (artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição).
Além da declaração de constitucionalidade dos dispositivos da CLT, a confederação
pede que, até o julgamento definitivo da ADC, seja suspensa a aplicação da Súmula 463 do
TST e garantida a exigência de comprovação da insuficiência de recursos para a concessão
da gratuidade de justiça.

AUTORIDADE FISCAL PODE ANULAR ATOS PRATICADOS PARA DISSIMULAR TRIBUTO,
DECIDE STF

Para o colegiado, a previsão do Código Tributário Nacional não ofende os princípios da
legalidade e da separação dos Poderes.
Publicado em 14/04/2022

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a
validade de dispositivo do Código Tributário Nacional (CTN) que permite à autoridade fiscal
desconsiderar atos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador
do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. A decisão foi
tomada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2446, na sessão virtual
encerrada em 8/4.
A ação foi proposta pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) contra o artigo 1º da Lei Complementar 104/2001, que acrescentou o
parágrafo único ao artigo 116 do CTN. Entre outros pontos, a confederação alega que o
dispositivo permite à autoridade fiscal tributar fato gerador não ocorrido e previsto em lei.

Regulamentação

No voto condutor do julgamento, a relatora, ministra Cármen Lúcia, explicou que a
eficácia plena da norma em questão depende de lei para estabelecer procedimentos a serem
seguidos. Apesar de tentativas, o parágrafo único do artigo 116 do CTN ainda não foi
regulamentado.

Legalidade

Ao afastar a alegação da CNC de ofensa ao princípio da legalidade, a ministra
observou que a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos atos ou
negócios jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou ocultação de fato gerador
que, além de estar previsto em lei, já tenha se materializado. Ou seja, o Fisco estará

autorizado apenas a aplicar base de cálculo e alíquota a uma hipótese de incidência
estabelecida em lei e que tenha se realizado.
Para a relatora, também não procede a alegação da confederação de que a previsão
retira incentivo ou estabelece proibição ao planejamento tributário das pessoas físicas ou
jurídicas. Na sua avaliação, a norma não proíbe o contribuinte de buscar economia fiscal
pelas vias legítimas, realizando suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixar
de pagar tributos quando não for configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido
licitamente evitada.

Elisão x evasão
A ministra explicou, ainda, que a denominação “norma antielisão”, como a regra é
conhecida, é inapropriada, pois o dispositivo trata de combate à evasão fiscal, instituto
diverso. Na elisão fiscal, há diminuição lícita dos valores tributários devidos, pois o
contribuinte evita a relação jurídica geradora da obrigação tributária, enquanto, na evasão
fiscal, o contribuinte atua de forma a ocultar fato gerador para omitir-se ao pagamento da
obrigação tributária devida.
Votaram no mesmo sentido a ministra Rosa Weber e os ministros Marco Aurélio
(aposentado), Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Nunes Marques e Luís
Roberto Barroso.

Reserva de jurisdição

O ministro Ricardo Lewandowski divergiu, por entender que, por ser uma medida
extrema, a nulidade ou a desconsideração de atos e negócios jurídicos alegadamente
simulados cabe ao Judiciário, e não à autoridade administrativa. Seguiu esse entendimento
o ministro Alexandre de Moraes.

7. NOTÍCIAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Não houve publicações relevantes.

8. NOTÍCIAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CONFEDERAÇÃO

PODE

INGRESSAR

COM

AÇÃO

ORDINÁRIA PARA COBRANÇA

DE

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

A ação executiva não é via judicial para essa finalidade
Publicado em 11/04/2022

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou a possibilidade de
ajuizamento de ação ordinária (monitória) pela Confederação Nacional da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) para a cobrança de contribuição sindical rural patronal de
contribuintes inadimplentes. De acordo com a decisão, a ação executiva, prevista na CLT,
não é a única via judicial para a cobrança das contribuições em atraso.

Contribuição sindical

A confederação havia ajuizado uma ação ordinária para que a Pedreira Santa Isabel
e outras empresas, de diferentes municípios do Estado de São Paulo, fossem condenadas
a pagar a contribuição sindical rural patronal referente a 1997.

Via inadequada

Na 52ª Vara do Trabalho de São Paulo (SP), a juíza concluiu que o instrumento
processual correto para essa finalidade seria a ação executiva, como prevê o artigo 606 da
CLT. Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP),
com o fundamento de que a entidade sindical não poderia obter um título executivo judicial
utilizando como prova escrita, na ação monitória, guias de cobrança de tributos emitidas por
ela mesma.

Contribuintes inadimplentes

No recurso de revista, a CNA argumentou que, mesmo sem a prévia inscrição dos
inadimplentes na dívida ativa e a expedição das respectivas certidões de débito, ela poderia
ingressar com ação monitória ou de cobrança para obter o pagamento das contribuições em
atraso.

Validade da ação monitória

O relator, ministro Dezena da Silva, explicou que, na ação executiva, a parte deve
juntar a certidão de dívida ativa expedida pela autoridade regional do Ministério do Trabalho
e Previdência. No entanto, na ausência dessa certidão, o TST tem admitido o ajuizamento
de ação ordinária de cobrança.
O ministro destacou que a legislação em vigor autoriza a confederação a realizar a
arrecadação da contribuição sindical rural, o lançamento e a cobrança do tributo, e que ela
deve se valer, em regra, da ação executiva de que trata o artigo 606 da CLT. Quando não
há a certidão de dívida, é possível a propositura de ação de conhecimento para a formação
do título executivo.
Agora, o processo retornará ao juízo de origem para julgamento dos pedidos da
confederação. A decisão foi unânime.
ESTADO DO RS É RESPONSABILIZADO POR VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS A EMPREGADA
DE CARTÓRIO

Ela continuou a trabalhar após a extinção da delegação, quando o estado assumiu a
unidade.
Publicado em 11/04/2022

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a responsabilidade do
Estado do Rio Grande do Sul pelo pagamento dos débitos trabalhistas devidos a uma
funcionária de um cartório que permaneceu no cargo após a extinção da delegação
concedida à titular do estabelecimento. Segundo o colegiado, como não houve nova

delegação nem foi realizado concurso público até o fim do contrato da tabeliã, o serviço
retornou à titularidade do estado.

Extinção da delegação

Na reclamação trabalhista, a cartorária disse que prestara serviços ao 2º Tabelionato
de Caxias do Sul entre junho de 2012 e janeiro de 2016. O cartório tinha a mesma tabeliã
desde 1990, e, em novembro de 2015, a delegação foi extinta. Desligada sem receber as
verbas rescisórias e outras parcelas, ela pedia o pagamento dessas e de outras parcelas.

Responsabilidade do Estado

O juízo da 2ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul entendeu que tanto a tabeliã quanto
o estado eram responsáveis diretos e imediatos pelos créditos trabalhistas - a titular até a
extinção da delegação, e o estado no restante do contrato. A sentença foi mantida pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região (RS).
Segundo o TRT, o cartório funcionava por delegação do Estado do RS e sua
administração era exercida em caráter privado. Entretanto, com a doença e o falecimento da
tabeliã, a delegação estatal foi extinta, e o serviço notarial retornou à responsabilidade do
estado, sem que houvesse a investidura de novo titular. Para tanto, seria necessário realizar
concurso público, nos termos do artigo 14 da Lei dos Cartórios (Lei 8.935/1984).

Vacância da titularidade

No recurso de revista, o estado sustentou que os serviços notariais e de registro são
exercidos sempre em caráter privado e que o gerenciamento financeiro dos cartórios é da
responsabilidade exclusiva do respectivo titular.
Contudo, o relator, ministro Breno Medeiros, assinalou que, com o falecimento da
titular do cartório, a responsabilidade retornou ao Município de Caxias do Sul (RS). Dessa
forma, o espólio da ex-tabeliã não poderia ser responsabilizado pelo período posterior à
extinção da delegação.

O ministro observou que, como os serviços notariais têm natureza privada, o estado
não pode ser responsabilizado pelos contratos de trabalho firmados pelos titulares.
Entretanto, o caso trata de vacância da titularidade, e, até que seja assumida por novo
delegado, a serventia retorna à responsabilidade estatal, que fica responsável pela
fiscalização do exercício da atividade e, também, das relações jurídicas existentes.
A decisão foi unânime.

9. RECEITA FEDERAL

Não houve publicações relevantes.

