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1. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

03/01/2022 – EDIÇÃO 1, SEÇÃO 1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/ME Nº 3, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021

D ISCIPLINA

A

FORMA

DE

APRESENTAÇÃO

SEGURADO ESPECIAL DE INFORMAÇÕES NO

S IMPLIFICADO
O BRIGAÇÕES

DE

E SCRITURAÇÃO

PELO

S ISTEMA

D IGITAL

P REVIDENCIÁRIAS , T RABALHISTAS

DE
E

F ISCAIS – E S OCIAL .

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA e o MINISTRO DE
ESTADO DA ECONOMIA, Substituto, no uso da atribuição que lhes confere o art. 87, caput,
inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 32-C, § 1º, da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, resolvem:

Art. 1º Disciplinar a forma de apresentação pelo segurado especial de informações
relacionadas ao registro de trabalhadores, aos fatos geradores, à base de cálculo e aos
valores dos tributos, das contribuições devidas à Previdência Social e ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS e outras informações de interesse do Ministério do Trabalho e
Previdência, do Ministério da Economia, do Conselho Curador do FGTS e do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS.
Parágrafo único. As informações prestadas na forma do caput serão utilizadas para o
reconhecimento de direitos previdenciários e trabalhistas do segurado especial e de seus
trabalhadores, observados os art. 38-A e art. 38-B da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
e o art. 19-D do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1991.

Art. 2º A prestação das informações previstas no art. 1º será feita mediante registro no
Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e
Fiscais - eSocial, de que trata o art. 16 da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, na
forma disciplinada nos seus respectivos leiautes e manuais de orientação.
Parágrafo único. As informações relativas aos fatos geradores, à base de cálculo e aos
valores das contribuições devidas à Previdência Social e ao FGTS devem ser prestadas a
partir da competência outubro de 2021.

Art. 3º As informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o art. 2º têm caráter
declaratório, constituem instrumento hábil e suficiente para a exigência das contribuições
previdenciárias, dos depósitos ao FGTS e dos encargos apurados, e substituirão a
obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que está
sujeito o grupo familiar, inclusive as relativas ao recolhimento do FGTS de seus empregados,
observado os art. 38-A e art. 38-B da Lei nº 8.213, de 1991, e o art. 19-D do Decreto nº
3.048, de 1991.

Art. 4º Os recolhimentos de tributos e depósitos de FGTS devidos pelo segurado especial
serão efetuados mediante utilização de Documento Unificado de Arrecadação - DAE, gerado
pelo eSocial, até o dia sete do mês seguinte ao da competência a que se refere.
§ 1º Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho que gere direito ao saque do FGTS por
parte do empregado, o recolhimento do DAE relativo aos depósitos do FGTS dela decorrente
deverá ocorrer até o décimo dia subsequente à data da rescisão de contrato.
§ 2º O recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre gratificação natalina
a que se referem a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, e a Lei nº 4.749, de 12 de agosto
de 1965, deverá ocorrer até o dia sete do mês de janeiro do período seguinte ao de apuração.
§ 3º Antecipam-se os prazos de recolhimentos de tributos e depósitos para o dia útil
imediatamente anterior quando não houver expediente bancário nas datas de vencimento.

Art. 5º A compensação e a restituição dos valores dos tributos e do FGTS recolhidos
indevidamente ou em montante superior ao devido serão tratadas em atos próprios, no
âmbito dos órgãos competentes.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

ONYX DORNELLES LORENZONI
Ministro de Estado do Trabalho e Previdência

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Ministro de Estado da Economia Substituto

04/01/2022 – EDIÇÃO 2, SEÇÃO 1

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 14.289, DE 3 DE JANEIRO DE 2022

T ORNA OBRIGATÓRIA A PRESERVAÇÃO DO SIGILO
SOBRE

A

CONDIÇÃO

DE

PESSOA

QUE

VIVE

COM

INFECÇÃO PELOS VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA

(HIV) E DAS HEPATITES CRÔNICAS (HBV E HCV) E DE
PESSOA COM HANSENÍASE E COM TUBERCULOSE , NOS
CASOS QUE ESTABELECE ; E ALTERA A

L EI Nº 6.259, DE

30 DE OUTUBRO DE 1975.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade de preservação do sigilo sobre a condição
de pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e das
hepatites crônicas (HBV e HCV) e de pessoa com hanseníase e com tuberculose, nos casos
que estabelece.

Art. 2º É vedada a divulgação, pelos agentes públicos ou privados, de informações que
permitam a identificação da condição de pessoa que vive com infecção pelos vírus da

imunodeficiência humana (HIV) e das hepatites crônicas (HBV e HCV) e de pessoa com
hanseníase e com tuberculose, nos seguintes âmbitos:
I - serviços de saúde;
II - estabelecimentos de ensino;
III - locais de trabalho;
IV - administração pública;
V - segurança pública;
VI - processos judiciais;
VII - mídia escrita e audiovisual.
Parágrafo único. O sigilo profissional sobre a condição de pessoa que vive com infecção
pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e das hepatites crônicas (HBV e HCV) e de
pessoa com hanseníase e com tuberculose somente poderá ser quebrado nos casos
determinados por lei, por justa causa ou por autorização expressa da pessoa acometida ou,
quando se tratar de criança, de seu responsável legal, mediante assinatura de termo de
consentimento informado, observado o disposto no art. 11 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).

Art. 3º Os serviços de saúde, públicos ou privados, e as operadoras de planos privados de
assistência à saúde estão obrigados a proteger as informações relativas a pessoas que
vivem com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e das hepatites crônicas
(HBV e HCV) e a pessoas com hanseníase e com tuberculose, bem como a garantir o sigilo
das informações que eventualmente permitam a identificação dessa condição.
§ 1º A obrigatoriedade de preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com
infecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e das hepatites crônicas (HBV e
HCV) e de pessoa com hanseníase e com tuberculose usuárias dos serviços de saúde recai
sobre todos os profissionais de saúde e os trabalhadores da área de saúde.
§ 2º O atendimento nos serviços de saúde, públicos ou privados, será organizado de forma
a não permitir a identificação, pelo público em geral, da condição de pessoa que vive com
infecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e das hepatites crônicas (HBV e
HCV) e de pessoa com hanseníase e com tuberculose.

Art. 4º O caput do art. 10 da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 10. A notificação compulsória de casos de doenças e de agravos à saúde tem caráter sigiloso,
o qual deve ser observado pelos profissionais especificados no caput do art. 8º desta Lei que
tenham procedido à notificação, pelas autoridades sanitárias que a tenham recebido e por todos
os trabalhadores ou servidores que lidam com dados da notificação.
................................................................................................................................."(NR)

Art. 5º Nos inquéritos ou nos processos judiciais que tenham como parte pessoa que vive
com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e das hepatites crônicas (HBV
e HCV) e pessoa com hanseníase e com tuberculose, devem ser providos os meios
necessários para garantir o sigilo da informação sobre essa condição.
§ 1º Qualquer divulgação a respeito de fato objeto de investigação ou de julgamento não
poderá fornecer informações que permitam a identificação de pessoa que vive com infecção
pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e das hepatites crônicas (HBV e HCV) e de
pessoa com hanseníase e com tuberculose.
§ 2º Em julgamento que envolver pessoa que vive com infecção pelos vírus da
imunodeficiência humana (HIV) e das hepatites crônicas (HBV e HCV) e pessoa com
hanseníase e com tuberculose no qual não seja possível manter o sigilo sobre essa
condição, o acesso às sessões somente será permitido às partes diretamente interessadas
e aos respectivos advogados.

Art. 6º O descumprimento das disposições desta Lei sujeita o agente público ou privado
infrator às sanções previstas no art. 52 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, bem
como às demais sanções administrativas cabíveis, e obriga-o a indenizar a vítima por danos
materiais e morais, nos termos do art. 927 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil).
Parágrafo único. Nas situações em que for divulgada informação sobre a condição de
pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e das hepatites
crônicas (HBV e HCV) e de pessoa com hanseníase e com tuberculose por agentes que,
por força de sua profissão ou do cargo que ocupam, estão obrigados à preservação do sigilo,

e essa divulgação ficar caracterizada como intencional e com o intuito de causar dano ou
ofensa, aplicar-se-ão em dobro:
I - as penas pecuniárias ou de suspensão de atividades previstas no art. 52 da Lei nº 13.709,
de 14 de agosto de 2018;
II - as indenizações pelos danos morais causados à vítima.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de janeiro de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes

05/01/2022 – EDIÇÃO 3, SEÇÃO 1

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022

A LTERA A L EI C OMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE
SETEMBRO

DE

1996

(L EI

K ANDIR ),

REGULAMENTAR A COBRANÇA DO

O PERAÇÕES

RELATIVAS

PARA

I MPOSTO SOBRE

C IRCULAÇÃO

À

DE

M ERCADORIAS E SOBRE P RESTAÇÕES DE S ERVIÇOS
DE
DE

T RANSPORTE I NTERESTADUAL E I NTERMUNICIPAL E
C OMUNICAÇÃO

PRESTAÇÕES

(ICMS)

NAS

INTERESTADUAIS

OPERAÇÕES
DESTINADAS

E
A

CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO .

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

Art. 1º A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 4º ................................................................................................................
§ 1º ......................................................................................................................
§ 2º É ainda contribuinte do imposto nas operações ou prestações que destinem mercadorias,
bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado, em relação à
diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual:
I - o destinatário da mercadoria, bem ou serviço, na hipótese de contribuinte do imposto;
II - o remetente da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, na hipótese de o destinatário
não ser contribuinte do imposto." (NR)
"Art. 11. ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................
II - ........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
c) (revogada);
.........................................................................................................................................
V - tratando-se de operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidor final, em
relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual:
a) o do estabelecimento do destinatário, quando o destinatário ou o tomador for contribuinte do
imposto;
b) o do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a prestação, quando o destinatário ou
tomador não for contribuinte do imposto.
.........................................................................................................................................
§ 7º Na hipótese da alínea "b" do inciso V do caput deste artigo, quando o destino final da
mercadoria, bem ou serviço ocorrer em Estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou
estabelecido o adquirente ou o tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota
interna e a interestadual será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da
mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço.
§ 8º Na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiros cujo tomador não seja
contribuinte do imposto:
I - o passageiro será considerado o consumidor final do serviço, e o fato gerador considerar-se-á
ocorrido no Estado referido nas alíneas "a" ou "b" do inciso II do caput deste artigo, conforme o
caso, não se aplicando o disposto no inciso V do caput e no § 7º deste artigo; e
II - o destinatário do serviço considerar-se-á localizado no Estado da ocorrência do fato gerador,
e a prestação ficará sujeita à tributação pela sua alíquota interna." (NR)
"Art. 12. ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................

XIV - do início da prestação de serviço de transporte interestadual, nas prestações não vinculadas
a operação ou prestação subsequente, cujo tomador não seja contribuinte do imposto domiciliado
ou estabelecido no Estado de destino;
XV - da entrada no território do Estado de bem ou mercadoria oriundos de outro Estado adquiridos
por contribuinte do imposto e destinados ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo
imobilizado;
XVI - da saída, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinados a
consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado.
.............................................................................................................................." (NR)
"Art. 13. ...............................................................................................................
........................................................................................................................................
IX - nas hipóteses dos incisos XIII e XV do caput do art. 12 desta Lei Complementar:
a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem, para o cálculo do imposto devido a
esse Estado;
b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino, para o cálculo do imposto devido a
esse Estado;
X - nas hipóteses dos incisos XIV e XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar, o valor da
operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto devido ao Estado de origem e ao de
destino.
§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput
deste artigo:
.........................................................................................................................................
§ 3º No caso da alínea "b" do inciso IX e do inciso X do caput deste artigo, o imposto a pagar ao
Estado de destino será o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado de
destino e a interestadual.
.........................................................................................................................................
§ 6º Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso IX do caput deste artigo:
I - a alíquota prevista para a operação ou prestação interestadual, para estabelecer a base de
cálculo da operação ou prestação no Estado de origem;
II - a alíquota prevista para a operação ou prestação interna, para estabelecer a base de cálculo
da operação ou prestação no Estado de destino.
§ 7º Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso X do caput deste artigo, a alíquota prevista para a
operação ou prestação interna no Estado de destino para estabelecer a base de cálculo da
operação ou prestação." (NR)
"Art. 20-A. Nas hipóteses dos incisos XIV e XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar, o
crédito relativo às operações e prestações anteriores deve ser deduzido apenas do débito
correspondente ao imposto devido à unidade federada de origem."

"Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações
necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e
prestações interestaduais, conforme o tipo.
§ 1º O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive:
I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e
decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;
II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;
III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar
o valor a ser recolhido do imposto; e
IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.
§ 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração
centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei
Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da
diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.
§ 3º Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os
Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a
integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do
Distrito Federal.
§ 4º Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea "b" do
inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente
produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal
de que trata o caput deste artigo.
§ 5º A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais
de que trata a alínea "b" do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o
definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975,
e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais."

Art. 2º Fica revogada a alínea "c" do inciso II do caput do art. 11 da Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir).

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto
à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da
Constituição Federal.

Brasília, 4 de janeiro de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys

06/01/2022 – EDIÇÃO 4, SEÇÃO 1

Não houve publicações relevantes.

07/01/2022 – EDIÇÃO 5, SEÇÃO 1

ATOS DO PODER JUDICIÁRIO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 59 /DF

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o
julgamento foi suspenso. Falaram: pelas requerentes, o Dr. Cláudio Pereira de Souza Neto;
pelo amicus curiae Associação Brasileira do Agronegócio - ABAG, a Dra. Carolina
Tupinambá; pelo amicus curiae Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão FENAERT, a Dra. Alice Bernardo Voronoff de Medeiros; pelo amicus curiae Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, o Dr. Cezar Britto; e, pelo interessado
Presidente da República, o Ministro José Levi Mello do Amaral Júnior, Advogado-Geral da
União. Impedido o Ministro Luiz Fux. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.08.2020 (Sessão realizada inteiramente por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Decisão: Após o voto do Ministro Gilmar Mendes (Relator), que julgava parcialmente
procedente a ação declaratória de constitucionalidade, para conferir interpretação conforme
à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467
de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de

condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do
Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices
de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais
sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa
SELIC (art. 406 do Código Civil), o julgamento foi suspenso. Ausentes, justificadamente, o
Ministro Luiz Fux, impedido neste julgamento, e, por motivo de licença médica, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 26.08.2020 (Sessão realizada
inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Decisão: Após os votos dos Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e
Cármen Lúcia, que acompanhavam o Ministro Gilmar Mendes (Relator); e dos votos
divergentes dos Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco
Aurélio, que julgavam integralmente improcedente o pedido, pediu vista dos autos o Ministro
Dias Toffoli (Presidente). Ausentes, justificadamente, o Ministro Luiz Fux, impedido neste
julgamento, e, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 27.08.2020
(Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para
conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT,
na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos
créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas
judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução
legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as
condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a
partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto
do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco
Aurélio. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são
reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova
demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCAE ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial,
inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser
mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram,
na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao
mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento

(independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem
ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de
alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao
posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii)
igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar
eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em
julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção
monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios
legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os
efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a
Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade.
2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39,
caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos
depósitos recursais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção
monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial - TR como política
de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de
constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5.TR como
índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao
legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de
correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral:
IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de
inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente
procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art.
899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Para fins e efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições:
I - autoconsumo local: modalidade de microgeração ou minigeração distribuída eletricamente
junto à carga, participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), no qual
o excedente de energia elétrica gerado por unidade consumidora de titularidade de um
consumidor-gerador, pessoa física ou jurídica, é compensado ou creditado pela mesma
unidade consumidora;
II - autoconsumo remoto: modalidade caracterizada por unidades consumidoras de
titularidade de uma mesma pessoa jurídica, incluídas matriz e filial, ou pessoa física que
possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, com
atendimento de todas as unidades consumidoras pela mesma distribuidora;
III - consórcio de consumidores de energia elétrica: reunião de pessoas físicas e/ou jurídicas
consumidoras de energia elétrica instituído para a geração de energia destinada a consumo
próprio, com atendimento de todas as unidades consumidoras pela mesma distribuidora;
IV - Conta de Desenvolvimento Energético (CDE): encargo setorial estabelecido pela Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002;

V - consumidor-gerador: titular de unidade consumidora com microgeração ou minigeração
distribuída;
VI - crédito de energia elétrica: excedente de energia elétrica não compensado por unidade
consumidora participante do SCEE no ciclo de faturamento em que foi gerado, que será
registrado e alocado para uso em ciclos de faturamento subsequentes, ou vendido para a
concessionária ou permissionária em que está conectada a central consumidora-geradora;
VII - empreendimento com múltiplas unidades consumidoras: conjunto de unidades
consumidoras localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas, sem
separação por vias públicas, passagem aérea ou subterrânea ou por propriedades de
terceiros não integrantes do empreendimento, em que as instalações para atendimento das
áreas de uso comum, por meio das quais se conecta a microgeração ou minigeração
distribuída, constituam uma unidade consumidora distinta, com a utilização da energia
elétrica de forma independente, de responsabilidade do condomínio, da administração ou do
proprietário do empreendimento;
VIII - excedente de energia elétrica: diferença positiva entre a energia elétrica injetada e a
energia elétrica consumida por unidade consumidora com microgeração ou minigeração
distribuída de titularidade de consumidor-gerador, apurada por posto tarifário a cada ciclo de
faturamento, exceto para o caso de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras
ou geração compartilhada, em que o excedente de energia elétrica pode ser toda a energia
gerada ou a injetada na rede de distribuição pela unidade geradora, a critério do consumidorgerador titular da unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída;
IX - fontes despacháveis: as hidrelétricas, incluídas aquelas a fio d'água que possuam
viabilidade de controle variável de sua geração de energia, cogeração qualificada, biomassa,
biogás e fontes de geração fotovoltaica, limitadas, nesse caso, a 3 MW (três megawatts) de
potência instalada, com baterias cujos montantes de energia despachada aos consumidores
finais apresentam capacidade de modulação de geração por meio do armazenamento de
energia em baterias, em quantidade de, pelo menos, 20% (vinte por cento) da capacidade
de geração mensal da central geradora que podem ser despachados por meio de um
controlador local ou remoto;
X - geração compartilhada: modalidade caracterizada pela reunião de consumidores, por
meio de consórcio, cooperativa, condomínio civil voluntário ou edilício ou qualquer outra
forma de associação civil, instituída para esse fim, composta por pessoas físicas ou jurídicas

que possuam unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, com
atendimento de todas as unidades consumidoras pela mesma distribuidora;
XI - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada,
em corrente alternada, menor ou igual a 75 kW (setenta e cinco quilowatts) e que utilize
cogeração qualificada, conforme regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição de
energia elétrica por meio de instalações de unidades consumidoras;
XII - microrrede: integração de vários recursos de geração distribuída, armazenamento de
energia elétrica e cargas em sistema de distribuição secundário capaz de operar conectado
a uma rede principal de distribuição de energia elétrica e também de forma isolada,
controlando os parâmetros de eletricidade e provendo condições para ações de
recomposição e de autorrestabelecimento;
XIII - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica renovável ou de cogeração
qualificada que não se classifica como microgeração distribuída e que possua potência
instalada, em corrente alternada, maior que 75 kW (setenta e cinco quilowatts), menor ou
igual a 5 MW (cinco megawatts) para as fontes despacháveis e menor ou igual a 3 MW (três
megawatts) para as fontes não despacháveis, conforme regulamentação da Aneel,
conectada na rede de distribuição de energia elétrica por meio de instalações de unidades
consumidoras;
XIV - Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE): sistema no qual a energia ativa
é injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída na rede
da distribuidora local, cedida a título de empréstimo gratuito e posteriormente compensada
com o consumo de energia elétrica ativa ou contabilizada como crédito de energia de
unidades consumidoras participantes do sistema.
Parágrafo único. Para todas as unidades referidas no caput do art. 26 desta Lei, o limite
de potência instalada de que trata o inciso XIII do caput deste artigo é de 5 MW (cinco
megawatts) até 31 de dezembro de 2045.

CAPÍTULO II
DA SOLICITAÇÃO DE ACESSO E DE AUMENTO DE POTÊNCIA

Art. 2º As concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica deverão
atender às solicitações de acesso de unidade consumidora com microgeração ou
minigeração distribuída, com ou sem sistema de armazenamento de energia, bem como
sistemas híbridos, observadas as disposições regulamentares.
§ 1º Os contratos firmados entre o consumidor e a concessionária ou permissionária de
distribuição de energia elétrica para fins de acesso ao sistema de microgeração ou
minigeração distribuída devem ser celebrados com a pessoa física ou jurídica, consórcio,
cooperativa, condomínio voluntário ou edilício ou qualquer outra forma de associação civil
instituída para esse fim, indicado como titular o da unidade consumidora na qual a
microgeração ou minigeração distribuída será ou está instalada na ocasião da solicitação de
acesso, garantida a possibilidade de transferência da titularidade antes ou depois da
conexão da microgeração ou minigeração distribuída.
§ 2º Para realização de solicitações de acesso de uma unidade consumidora nova, com
microgeração

ou

minigeração

distribuída,

as

distribuidoras

deverão

efetuar

concomitantemente a solicitação de conexão de uma nova unidade consumidora e a
solicitação de parecer de acesso para microgeração ou minigeração distribuída conforme as
disposições regulatórias.
§ 3º A Aneel deverá estabelecer um formulário-padrão para a solicitação de acesso para
microgeração e minigeração distribuída, que deve ser protocolado na distribuidora,
acompanhado dos documentos pertinentes, não cabendo a ela solicitar documentos
adicionais àqueles indicados nos formulários padronizados, e a distribuidora deverá
disponibilizar ao acessante todas as informações necessárias para elaboração dos projetos
que compõem a solicitação de acesso.
§ 4º Na hipótese de vício formal sanável ou de falta de documentos nos estudos de
responsabilidade do acessante necessários à elaboração dos projetos que compõem o
parecer de acesso, a distribuidora acessada notificará o acessante sobre todas as
pendências verificadas que deverão ser sanadas e protocoladas na distribuidora acessada
em até 30 (trinta) dias contados da data de recebimento da notificação formal da distribuidora
para esse fim, facultado prazo distinto acordado entre as partes.

Art. 3º Os consumidores participantes de consórcio, cooperativa, condomínio voluntário ou
edilício ou qualquer outra forma de associação civil instituída para empreendimento com
múltiplas unidades consumidoras ou de geração compartilhada, na forma prevista nesta Lei,
poderão transferir a titularidade das contas de energia elétrica de suas unidades
consumidoras participantes do SCEE para o consumidor-gerador que detém a titularidade
da unidade consumidora

com microgeração ou minigeração

distribuída desses

empreendimentos.

Art. 4º Os interessados em implantar projetos de minigeração distribuída devem apresentar
garantia de fiel cumprimento, nos seguintes montantes, conforme regulamentação da Aneel:
I - 2,5% (dois e meio por cento) do investimento para centrais com potência instalada
superior a 500 kW (quinhentos quilowatts) e inferior a 1.000 kW (mil quilowatts); ou
II - 5% (cinco por cento) do investimento para centrais com potência instalada maior ou igual
a 1.000 kW (mil quilowatts).
§ 1º Ficam dispensadas da obrigação de que trata o caput deste artigo as centrais de
microgeração ou minigeração distribuída enquadradas na modalidade de geração
compartilhada por meio da formação de consórcio ou cooperativa e enquadradas na
modalidade de múltiplas unidades consumidoras.
§ 2º Os projetos com potência instalada superior a 500 kW (quinhentos quilowatts) que
estejam com parecer de acesso válido na data de publicação desta Lei devem apresentar
as garantias de fiel cumprimento na forma deste artigo em até 90 (noventa) dias, contados
da publicação desta Lei.
§ 3º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica caso seja celebrado contrato com a
distribuidora em até 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Lei.
§ 4º O não cumprimento das disposições constantes dos §§ 2º e 3º deste artigo implica o
cancelamento do parecer de acesso.
§ 5º Os valores referentes à execução da garantia de fiel cumprimento devem ser revertidos
em prol da modicidade tarifária.
§ 6º O interessado poderá desistir da solicitação a qualquer tempo, e a garantia de fiel
cumprimento será executada caso a desistência ocorra após 90 (noventa) dias da data de
emissão do parecer.

§ 7º A garantia de fiel cumprimento vigorará até 30 (trinta) dias após a conexão do
empreendimento ao sistema de distribuição.
§ 8º Regulamentação da Aneel definirá as condições para execução da garantia de fiel
cumprimento, bem como para restituição dos valores aos interessados, nas mesmas
condições em que foi prestada.

Art. 5º Fica vedada a transferência do titular ou do controle societário do titular da unidade
com microgeração ou minigeração distribuída indicado no parecer de acesso até a
solicitação de vistoria do ponto de conexão para a distribuidora, assegurada a destinação de
créditos de energia às unidades consumidoras beneficiárias, a partir do primeiro ciclo de
faturamento subsequente ao do pedido.
Parágrafo único. A não observância da vedação prevista no caput deste artigo implica o
cancelamento do parecer de acesso.

Art. 6º Fica vedada a comercialização de pareceres de acesso.

Art. 7º O prazo estabelecido para conclusão das melhorias e dos reforços de rede indicado
no parecer de acesso poderá ser prorrogado, mediante comprovação de evolução do
licenciamento ambiental ou das obras de implantação da usina a ser comunicada pelo
acessante à distribuidora, o que implicará, por conseguinte, postergação do pagamento dos
vencimentos dos contratos de uso do sistema de distribuição da concessionária.

CAPÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

Art. 8º Para o atendimento às solicitações de nova conexão ou de alteração da conexão
existente para instalação de microgeração ou minigeração distribuída, deve ser calculada a
participação financeira da concessionária ou permissionária de distribuição de energia
elétrica, bem como a eventual participação financeira do consumidor-gerador titular da
unidade consumidora onde a microgeração ou minigeração distribuída será instalada,
consideradas as diretrizes e as condições determinadas pela Aneel.

§ 1º A responsabilidade de que trata o caput deste artigo abrange todos os custos referentes
à ampliação de capacidade ou à reforma de subestações, de alimentadores e de linhas já
existentes.
§ 2º O custo da obra deve considerar os critérios de mínimo dimensionamento técnico
possível e de menor custo global para a conexão da central de microgeração e minigeração
distribuída, observados as normas e os padrões de qualidade da prestação do serviço e de
investimento prudente definidos pela Aneel.
§ 3º Se houver opção pela concessionária ou permissionária de distribuição de energia
elétrica ou pelo consumidor interessado na conexão da microgeração ou minigeração
distribuída em realizar obras com dimensões maiores do que as estabelecidas no parecer
de acesso, os custos adicionais deverão ser arcados integralmente pelo optante e ser
discriminados e justificados perante a outra parte.
§ 4º A distribuidora é responsável técnica e financeiramente pelo sistema de medição da
microgeração distribuída.
§ 5º Os custos de adequação do sistema de medição para conexão da minigeração
distribuída são de responsabilidade do interessado.
§ 6º Os custos de eventuais melhorias ou de reforços no sistema de distribuição em função
exclusivamente da conexão de microgeração distribuída serão integralmente arcados pela
concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, não havendo
participação financeira do consumidor.
§ 7º O consumidor-gerador interessado na conexão de central de microgeração ou
minigeração distribuída pode optar por tensão diferente da informada pela concessionária
ou permissionária de distribuição de energia elétrica, conforme as tensões definidas em
regulamento específico, desde que haja viabilidade técnica do subsistema elétrico, e são de
sua responsabilidade os investimentos adicionais necessários a esse atendimento.

CAPÍTULO IV
DA COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Art. 9º Podem aderir ao SCEE os consumidores de energia, pessoas físicas ou jurídicas, e
suas respectivas unidades consumidoras:
I - com microgeração ou minigeração distribuída com geração local ou remota;

II - integrantes de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras;
III - com geração compartilhada ou integrantes de geração compartilhada;
IV - caracterizados como autoconsumo remoto.
Parágrafo único. Não poderão aderir ao SCEE os consumidores livres que tenham exercido
a opção de compra de energia elétrica, conforme as condições estabelecidas nos arts. 15 e
16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, ou consumidores especiais que tenham adquirido
energia na forma estabelecida no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996.

Art. 10. A concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica não pode
incluir consumidores no SCEE quando for detectado, no documento que comprova a posse
ou propriedade do imóvel onde se encontra instalada ou será instalada a microgeração ou
minigeração distribuída, que o consumidor tenha alugado ou arrendado terrenos, lotes e
propriedades em condições nas quais o valor do aluguel ou do arrendamento se dê em real
por unidade de energia elétrica.

Art. 11. É vedado novo enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída das
centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro, de concessão, de permissão ou de
autorização no Ambiente de Contratação Livre (ACL) ou no Ambiente de Contratação
Regulada (ACR), ou tenham entrado em operação comercial para geração de energia
elétrica no ACL ou no ACR ou tenham tido sua energia elétrica contabilizada no âmbito da
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) ou comprometida diretamente com
concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, no ACR, e a
concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica deve identificar esses
casos perante a Aneel.
§ 1º Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos
transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de
consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas
em baixa tensão, conforme regulação da Aneel.
§ 2º É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar
nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída.
§ 3º (VETADO).

Art. 12. A cada ciclo de faturamento, para cada posto tarifário, a concessionária de
distribuição de energia elétrica, conforme o caso, deve apurar o montante de energia elétrica
ativa consumido e o montante de energia elétrica ativa injetado na rede pela unidade
consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em sua respectiva área de
concessão.
§ 1º O excedente de energia elétrica de um posto tarifário deve ser inicialmente alocado no
mesmo posto tarifário e sequencialmente para outros postos tarifários da mesma unidade
consumidora que gerou a energia elétrica e, posteriormente, para uma ou mais das opções
a seguir:
I - mesma unidade consumidora que injetou a energia elétrica, para ser utilizado em ciclos
de faturamento subsequentes, transformando-se em créditos de energia elétrica;
II - outras unidades consumidoras do mesmo consumidor-gerador, inclusive matriz e filiais,
atendidas pela mesma concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica;
III - outras unidades consumidoras localizadas no empreendimento com múltiplas unidades
consumidoras que injetou a energia elétrica; ou
IV - unidades consumidoras de titular integrante de geração compartilhada atendidas pela
mesma concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica.
§ 2º No caso de excedente de energia a que se refere o § 1º deste artigo, quando a unidade
consumidora estiver em local diferente da geração, o faturamento deve considerar a energia
consumida, deduzidos o percentual de energia excedente alocado a essa unidade
consumidora e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores,
por posto tarifário, quando for o caso.
§ 3º Sempre que o excedente ou o crédito de energia elétrica forem utilizados em unidade
consumidora do Grupo A, em postos tarifários distintos do que foi gerado, deve-se observar
a relação entre as componentes tarifárias que recuperem os custos pela compra de energia
elétrica para revenda ao consumidor e respectivos encargos do posto em que a energia
elétrica foi gerada e a do posto em que foi alocada, aplicável à unidade consumidora que os
recebeu.
§ 4º O consumidor-gerador titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a
microgeração ou minigeração distribuída pode solicitar alteração dos percentuais ou da
ordem de utilização dos excedentes de energia elétrica ou realocar os excedentes para outra
unidade consumidora do mesmo titular, de que trata o § 1º deste artigo, perante a

concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, e esta terá até 30
(trinta) dias para operacionalizar o procedimento.

Art. 13. Os créditos de energia elétrica expiram em 60 (sessenta) meses após a data do
faturamento em que foram gerados e serão revertidos em prol da modicidade tarifária sem
que o consumidor participante do SCEE faça jus a qualquer forma de compensação após
esse prazo.
§ 1º Os créditos são determinados em termos de energia elétrica ativa, não estando sua
quantidade sujeita a alterações em razão da variação nos valores das tarifas de energia
elétrica.
§ 2º Para abatimento do consumo, devem ser utilizados sempre os créditos mais antigos da
unidade consumidora participante do SCEE.
§ 3º Os créditos de energia elétrica existentes no momento do encerramento da relação
contratual do consumidor participante do SCEE perante a concessionária ou permissionária
de distribuição de energia elétrica serão mantidos em nome do titular pelo prazo estabelecido
no caput deste artigo, exceto se houver outra unidade consumidora sob mesma titularidade
de pessoa física ou jurídica, inclusive matriz e filiais, consórcio, cooperativa ou condomínio
voluntário ou edilício ou qualquer outra forma de associação civil instituída para esse fim,
atendida pela mesma concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica,
e poderão ser, nesse caso, realocados para a respectiva unidade consumidora
remanescente.
§ 4º A não solicitação de alocação dos créditos do consumidor-gerador para determinada
unidade em até 30 (trinta) dias após o encerramento da relação contratual implicará a
realocação automática pela concessionária para a unidade de maior consumo e assim
sucessivamente, até a compensação integral dos créditos remanescentes.
§ 5º Para os empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras ou de geração
compartilhada, caso exista saldo de créditos acumulado na unidade consumidora onde se
encontra instalada a microgeração ou minigeração distribuída, o consumidor-gerador titular
da unidade consumidora pode solicitar, com antecedência de 30 (trinta) dias prévios ao fim
da relação contratual, a distribuição do saldo existente para outras unidades consumidoras
de consumidores que façam parte dos referidos empreendimentos.

Art. 14. O consumidor-gerador titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a
microgeração ou minigeração distribuída deve definir as unidades consumidoras que
receberão os excedentes de energia elétrica na forma deste artigo e estabelecer o percentual
que será alocado a cada uma delas ou a ordem de prioridade para o recebimento, a seu
critério.
Parágrafo único. Nos empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras ou geração
compartilhada, os excedentes de energia somente podem ser alocados para as unidades
consumidoras que fazem parte do referido empreendimento atendidos pela mesma
concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica.

Art. 15. Os excedentes de energia provenientes de geração distribuída em unidades
geradoras atendidas por permissionárias de energia elétrica podem ser alocados nas
concessionárias de distribuição de energia elétrica onde a permissionária de distribuição de
energia elétrica se encontra localizada, atendidas as normas estabelecidas pela Aneel.

Art. 16. Para fins de compensação, a energia injetada, o excedente de energia ou o crédito
de energia devem ser utilizados até o limite em que o valor em moeda relativo ao faturamento
da unidade consumidora seja maior ou igual ao valor mínimo faturável da energia
estabelecido na regulamentação vigente.
§ 1º Para as unidades consumidoras participantes do SCEE não enquadradas nocaputdo
art. 26 desta Lei, o valor mínimo faturável da energia deve ser aplicado se o consumo medido
na unidade consumidora, desconsideradas as compensações oriundas do SCEE, for inferior
ao consumo mínimo faturável estabelecido na regulamentação vigente.
§ 2º O valor mínimo faturável aplicável aos microgeradores com compensação no mesmo
local da geração e cujo gerador tenha potência instalada de até 1.200 W (mil e duzentos
watts) deve ter uma redução de até 50% (cinquenta por cento) em relação ao valor mínimo
faturável aplicável aos demais consumidores equivalentes, conforme regulação da Aneel.

Art. 17. Após o período de transição de que tratam os arts. 26 e 27 desta Lei, as unidades
participantes do SCEE ficarão sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela Aneel para as
unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída.

§ 1º As unidades consumidoras de que trata o caput deste artigo serão faturadas pela
incidência, sobre a energia elétrica ativa consumida da rede de distribuição e sobre o uso ou
sobre a demanda, de todas as componentes tarifárias não associadas ao custo da energia,
conforme regulação da Aneel, e deverão ser abatidos todos os benefícios ao sistema elétrico
propiciados pelas centrais de microgeração e minigeração distribuída.
§ 2º Competirá ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), ouvidos a sociedade,
as associações e entidades representativas, as empresas e os agentes do setor elétrico,
estabelecer as diretrizes para valoração dos custos e dos benefícios da microgeração e
minigeração distribuída, observados os seguintes prazos, contados da data de publicação
desta Lei:
I - até 6 (seis) meses para o CNPE estabelecer as diretrizes; e
II - até 18 (dezoito) meses para a Aneel estabelecer os cálculos da valoração dos benefícios.
§ 3º No estabelecimento das diretrizes de que trata o § 2º deste artigo, o CNPE deverá
considerar todos os benefícios, incluídos os locacionais da microgeração e minigeração
distribuída ao sistema elétrico compreendendo as componentes de geração, perdas
elétricas, transmissão e distribuição.
§ 4º Após o transcurso dos prazos de transição de que trata o caput deste artigo, a unidade
consumidora participante ou que venha a participar do SCEE será faturada pela mesma
modalidade tarifária vigente estipulada em regulação da Aneel para a sua classe de
consumo, observados os princípios desta Lei.
Art. 18. Fica assegurado o livre acesso ao sistema de distribuição para as unidades com
microgeração ou minigeração distribuída, mediante o ressarcimento, pelas unidades
consumidoras com minigeração distribuída, do custo de transporte envolvido.
Parágrafo único. No estabelecimento do custo de transporte, deve-se aplicar a tarifa
correspondente à forma de uso do sistema de distribuição realizada pela unidade com
microgeração ou minigeração distribuída, se para injetar ou consumir energia.

Art. 19. As bandeiras tarifárias incidem somente sobre o consumo de energia elétrica ativa
a ser faturado e não se aplicam sobre a energia excedente que foi compensada conforme
estabelecido no art. 12 desta Lei.

Art. 20. As instalações de iluminação pública poderão participar do SCEE, caso em que a
rede pública de iluminação do Município será considerada uma unidade consumidora com
microgeração ou minigeração distribuída, desde que atendidos os requisitos regulamentares
da Aneel.

CAPÍTULO V
DAS CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS

Art. 21. Para todos os efeitos regulatórios, será considerada exposição contratual
involuntária, entre outras hipóteses previstas em regulamento ou disciplinadas pela Aneel, a
sobrecontratação de energia elétrica das concessionárias e permissionárias de distribuição
em decorrência da opção de seus consumidores pelo regime de microgeração e minigeração
distribuídas.

Art. 22. A partir de 12 (doze) meses após a publicação desta Lei, a CDE custeará as
componentes tarifárias não associadas ao custo da energia incidentes e não remuneradas
pelo

consumidor-gerador sobre

a

energia

elétrica

compensada

pelas

unidades

consumidoras participantes do SCEE nas distribuidoras de energia elétrica com mercado
inferior a 700 GWh (setecentos gigawatts-hora) por ano.
Parágrafo único. Os custos de que trata o caput deste artigo serão suportados somente
pelas unidades consumidoras que compram energia em condições reguladas.
Art. 23. A concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica poderá
contratar serviços ancilares de microgeradores e minigeradores distribuídos, por meio de
fontes despacháveis ou não, para beneficiar suas redes ou microrredes de distribuição,
mediante remuneração desses serviços conforme regulação da Aneel.
Parágrafo único. A Aneel regulamentará o disposto no caput deste artigo quanto à
contratação de serviços ancilares a ser realizada por meio de chamada pública, com vistas
à melhoria da eficiência e da capacidade, à postergação de investimentos por parte da
concessionária em suas redes de distribuição, bem como a ações que propiciem a redução
do acionamento termelétrico nos sistemas isolados com o objetivo de reduzir o uso de
recursos da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC).

Art. 24. A concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica deverá
promover chamadas públicas para credenciamento de interessados em comercializar os
excedentes de geração de energia oriundos de projetos de microgeradores e minigeradores
distribuídos, nas suas áreas de concessão, para posterior compra desses excedentes de
energia, na forma de regulamentação da Aneel.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 25. A CDE, de acordo com o disposto nos incisos VI e VII do caput do art. 13 da Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, custeará temporariamente as componentes tarifárias não
associadas ao custo da energia e não remuneradas pelo consumidor-gerador, incidentes
sobre a energia elétrica compensada pelas unidades consumidoras participantes do SCEE,
na forma do art. 27 desta Lei, e o efeito decorrente do referido custeio pela CDE será
aplicável somente às unidades consumidoras do ambiente regulado.
Parágrafo único. As componentes tarifárias serão custeadas na forma do caput deste
artigo, a partir de 12 (doze) meses após a data de publicação desta Lei, e serão parcialmente
custeadas na forma das disposições transitórias desta Lei.

Art. 26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro
de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores:
I - existentes na data de publicação desta Lei; ou
II - que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 (doze) meses contados
da publicação desta Lei.
§ 1º O faturamento das unidades referidas neste artigo deve observar as seguintes regras:
I - todas as componentes tarifárias definidas nas disposições regulamentares incidem
apenas sobre a diferença positiva entre o montante consumido e a soma da energia elétrica
injetada no referido mês com o eventual crédito de energia elétrica acumulado em ciclos de
faturamento anteriores, observado o art. 16 desta Lei;
II - o faturamento da demanda, para as unidades consumidoras com minigeração distribuída
pertencentes e faturadas no Grupo A, deve:

a) ser realizado conforme as regras aplicáveis às unidades consumidoras do mesmo nível
de tensão até a revisão tarifária da distribuidora subsequente à publicação desta Lei; e
b) considerar a tarifa correspondente à forma de uso do sistema de distribuição realizada
pela unidade com microgeração ou minigeração distribuída, se para injetar ou consumir
energia, na forma do art. 18 desta Lei, após a revisão tarifária da distribuidora subsequente
à publicação desta Lei.
§ 2º As disposições deste artigo deixam de ser aplicáveis quando, 12 (doze) meses após a
data de publicação desta Lei, ocorrer:
I - encerramento da relação contratual entre consumidor participante do SCEE e a
concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, exceto no caso de troca
de titularidade, hipótese na qual o direito previsto no caput deste artigo continuará a ser
aplicado em relação ao novo titular da unidade consumidora participante do SCEE;
II - comprovação de ocorrência de irregularidade no sistema de medição atribuível ao
consumidor; ou
III - na parcela de aumento da potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída
cujo protocolo da solicitação de aumento ocorra após 12 (doze) meses após a data de
publicação desta Lei.
§ 3º Os empreendimentos referidos no inciso II do caput deste artigo, além das disposições
dos arts. 4º, 5º e 6º desta Lei, devem observar os seguintes prazos para dar início à injeção
de energia pela central geradora, contados da data de emissão do parecer de acesso:
I - 120 (cento e vinte) dias para microgeradores distribuídos, independentemente da fonte;
II - 12 (doze) meses para minigeradores de fonte solar; ou
III - 30 (trinta) meses para minigeradores das demais fontes.
§ 4º A contagem dos prazos estabelecidos no § 3º deste artigo fica suspensa enquanto
houver pendências de responsabilidade da distribuidora ou caso fortuito ou de força maior.
§ 5º Compete à distribuidora acessada implementar e verificar o cumprimento das
disposições deste artigo.
§ 6º As disposições deste artigo deixam de ser aplicáveis em caso de não cumprimento dos
prazos previstos no § 3º deste artigo pelo consumidor-gerador.

Art. 27. O faturamento de energia das unidades participantes do SCEE não abrangidas pelo
art. 26 desta Lei deve considerar a incidência sobre toda a energia elétrica ativa compensada

dos seguintes percentuais das componentes tarifárias relativas à remuneração dos ativos do
serviço de distribuição, à quota de reintegração regulatória (depreciação) dos ativos de
distribuição e ao custo de operação e manutenção do serviço de distribuição:
I - 15% (quinze por cento) a partir de 2023;
II - 30% (trinta por cento) a partir de 2024;
III - 45% (quarenta e cinco por cento) a partir de 2025;
IV - 60% (sessenta por cento) a partir de 2026;
V - 75% (setenta e cinco por cento) a partir de 2027;
VI - 90% (noventa por cento) a partir de 2028;
VII - a regra disposta no art. 17 desta Lei a partir de 2029.
§ 1º Para as unidades de minigeração distribuída acima de 500 kW (quinhentos quilowatts)
em fonte não despachável na modalidade autoconsumo remoto ou na modalidade geração
compartilhada em que um único titular detenha 25% (vinte e cinco por cento) ou mais da
participação do excedente de energia elétrica, o faturamento de energia das unidades
participantes do SCEE deve considerar, até 2028, a incidência:
I - de 100% (cem por cento) das componentes tarifárias relativas à remuneração dos ativos
do serviço de distribuição, à quota de reintegração regulatória (depreciação) dos ativos de
distribuição e ao custo de operação e manutenção do serviço de distribuição;
II - de 40% (quarenta por cento) das componentes tarifárias relativas ao uso dos sistemas
de transmissão da Rede Básica, ao uso dos transformadores de potência da Rede Básica
com tensão inferior a 230 kV (duzentos e trinta quilovolts) e das Demais Instalações de
Transmissão (DIT) compartilhadas, ao uso dos sistemas de distribuição de outras
distribuidoras e à conexão às instalações de transmissão ou de distribuição;
III - de 100% (cem por cento) dos encargos Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Eficiência
Energética (EE) e Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE); e
IV - da regra disposta no art. 17 desta Lei a partir de 2029.
§ 2º Para as unidades que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora entre o 13º
(décimo terceiro) e o 18º (décimo oitavo) mês contados da data de publicação desta Lei, a
aplicação do art. 17 desta Lei dar-se-á a partir de 2031.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. A microgeração e a minigeração distribuídas caracterizam-se como produção de
energia elétrica para consumo próprio.
Parágrafo único. (VETADO).

Art. 29. Para a outorga de autorização de usinas fotovoltaicas pela Aneel destinadas ao ACL
ou à autoprodução de energia elétrica, deverá ser apresentado estudo simplificado que
contenha os dados de pelo menos 1 (um) ano de medição realizada por meio de medição
satelital ou estação solarimétrica instalada no local do empreendimento, juntamente com o
sumário de certificação de medições solarimétricas e de estimativa da produção anual de
energia elétrica associada ao empreendimento, emitida por certificador independente, com
base na série de dados apresentada.

Art. 30. A Aneel e as concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica,
a fim de cumprir as disposições desta Lei, deverão adequar seus regulamentos, suas
normas, seus procedimentos e seus processos em até 180 (cento e oitenta) dias da data de
publicação desta Lei.

Art. 31. Qualquer alteração de norma ou de procedimento das distribuidoras relacionada à
microgeração ou minigeração distribuída ou às unidades consumidoras participantes do
SCEE deverá ser publicada com prazo mínimo de 90 (noventa) dias para sua entrada em
vigor.

Art. 32. A Aneel promoverá a divulgação dos custos e dos benefícios sistêmicos das centrais
de microgeração e minigeração distribuída de forma a manter a transparência das
informações à sociedade.

Art. 33. A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 2º ...............................................................................................................

.......................................................................................................................................
§ 5º ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
IV - geração distribuída.
............................................................................................................................" (NR)
"Art. 2º-D Os montantes de energia elétrica de excedentes das concessionárias ou
permissionárias de distribuição de energia elétrica, em função da variação de mercado provocada
pela geração distribuída, serão considerados exposição contratual involuntária."

Art. 34. O art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 1º-J:
"Art. 26. ..............................................................................................................
......................................................................................................................................
§ 1º-J As diretrizes de que trata o § 1º-G deste artigo também são aplicáveis aos microgeradores
e minigeradores distribuídos.
............................................................................................................................" (NR)

Art. 35. Para fins desta Lei, os projetos de microgeração e minigeração distribuídas serão
considerados sistemas de geração de energia renovável elegíveis para enquadramento no
inciso VI do caput e no § 3º do art. 1º da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000.
Parágrafo único. A Aneel deve garantir que as contratações de que trata o inciso IV do § 5º
do art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, sejam feitas por processos de
concorrência por meio de chamadas públicas.

Art. 36. Fica instituído o Programa de Energia Renovável Social (PERS), destinado a
investimentos na instalação de sistemas fotovoltaicos e de outras fontes renováveis, na
modalidade local ou remota compartilhada, aos consumidores da Subclasse Residencial
Baixa Renda de que trata a Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010.
§ 1º Os recursos financeiros do PERS serão oriundos do Programa de Eficiência Energética
(PEE), de fontes de recursos complementares, ou ainda de parcela de Outras Receitas das
atividades exercidas pelas distribuidoras convertida para a modicidade tarifária nos
processos de revisão tarifária.
§ 2º A distribuidora de energia elétrica deverá apresentar plano de trabalho ao Ministério de
Minas e Energia que contenha, no mínimo, o investimento plurianual, as metas de

instalações dos sistemas, as justificativas para classificação do rol de beneficiados, bem
como a redução do volume anual do subsídio da Tarifa Social de Energia Elétrica dos
consumidores participantes do PERS.
§ 3º A distribuidora de energia elétrica promoverá chamadas públicas para credenciamento
de empresas especializadas e, posteriormente, chamadas concorrenciais para contratação
de serviços com o objetivo de implementar as instalações dos sistemas fotovoltaicos, locais
ou remotos, ou de outras fontes renováveis.
§ 4º O consumidor participante do PERS será faturado pela distribuidora de energia elétrica
com base na regra do art. 17 desta Lei, e os volumes de energia excedentes oriundos da
geração nas unidades atendidas pelo PERS poderão ser adquiridos pela distribuidora,
conforme regulação da Aneel.
§ 5º Caberá à Aneel adaptar as normas pertinentes, no que couber, para viabilizar a
formação dos recursos estabelecidos no § 1º deste artigo e demais medidas para a
operacionalização dos procedimentos estabelecidos, e realizar o acompanhamento físico e
contábil do PERS.
§ 6º As contratações a que se refere o § 3º deste artigo deverão ser feitas por processos de
concorrência por meio de chamadas públicas, na forma da regulamentação da Aneel.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de janeiro de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys
Bento Albuquerque

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS

PORTARIA SECEX Nº 162, DE 6 DE JANEIRO DE 2022
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A SECRETÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR SUBSTITUTA, DA SECRETARIA
ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO
DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VIII do art. 91 do Anexo I
do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, considerando as competências da Subsecretaria
de Defesa Comercial e Interesse Público estabelecidas no art. 96 do Anexo I do Decreto nº
9.745, de 2019, para fins de cumprimento do Decreto no 10.139, de 28 de novembro de
2019, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A regulamentação das normas gerais utilizadas nos processos de defesa comercial
sobre o processo administrativo eletrônico no Sistema Eletrônico de Informação - SEI/ME,
sobre o procedimento da fase facultativa do pré-pleito, sobre as notificações e comunicações
às partes interessadas no âmbito de processos de defesa comercial, sobre a habilitação da
produção nacional de determinado produto como indústria fragmentada e sobre as
adaptações necessárias aos procedimentos das investigações de defesa comercial de que
estão sob gestão da Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público - SDCOM,
obedecerá ao disposto nesta Portaria.

CAPÍTULO II
DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO - SEI

Art. 2º Este capítulo regulamenta o processo administrativo eletrônico relativo às
investigações e aos procedimentos de defesa comercial amparados pelos Decretos no
1.488, de 11 de maio de 1995, no 1.751, de 19 de dezembro de 1995, nº 8.058, de 26 de
julho de 2013, e nº 9.107, de 26 de julho de 2017, e pelos acordos comerciais em vigor no
Brasil, e às avaliações de interesse público amparadas pela Portaria SECEX nº 13, de 29 de
janeiro de 2020.

Seção I
Das instruções gerais

Art. 3º A SDCOM, utilizará o Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Economia
- SEI/ME para produzir, editar, assinar, tramitar, receber e concluir os processos eletrônicos
referentes às investigações e procedimentos de defesa comercial.
§ 1º A Portaria ME nº 294, de 2020, terá aplicação subsidiária às disposições específicas
previstas nesta Portaria.
§ 2º. Os arts. 4º e 5º desta Portaria não se aplicam às avaliações de interesse público
disciplinadas pela Portaria SECEX nº 13, de 29 de janeiro de 2020.

Art. 4º O acesso aos processos e o envio de documentos pelas partes interessadas serão
feitos por meio de representante legal habilitado junto à SDCOM.
§ 1º A intervenção nos processos de representantes legais que não estejam habilitados junto
à SDCOM somente será permitida na execução dos seguintes atos:
I - submissão de documentação pertinente para habilitação como representante legal de
parte interessada;
II - solicitação de prorrogação de prazo para apresentação de respostas aos questionários;
III - apresentação de respostas aos questionários e manifestações sobre modelos de
produto;
IV - solicitação de habilitação de outras partes que se considerem interessadas;
V - submissão de proposta de terceiro país de economia de mercado alternativo;
VI - manifestações sobre a seleção de produtores ou exportadores, importadores ou tipos
de produto; e
VII - manifestações sobre a decisão da Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse
Público de habilitar a produção nacional de determinado produto como indústria
fragmentada, nos termos do art. 49 desta Portaria.
§ 2º A regularização da habilitação dos representantes que realizarem os atos descritos nos
incisos II a VII do parágrafo anterior deverá ser feita no prazo previsto no ato da Secretaria
de Comércio Exterior - SECEX que der início à investigação correspondente, sem
possibilidade de prorrogação.
§ 3º A ausência de regularização da representação nos prazos e condições previstos no
parágrafo anterior fará com que os atos sejam havidos por nulos.

Art. 5º Nos termos do art. 17 da Lei nº 12.995, de 18 de junho 2014, todos os atos
processuais das investigações e procedimentos a que se refere o art. 3º deverão ser
assinados digitalmente com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, de forma a manter a integridade,
a autenticidade, a interoperabilidade e, quando necessário, a confidencialidade dos
documentos.
§ 1º Para fins de atendimento ao disposto no caput, é suficiente que apenas a petição de
juntada, desde que contenha lista de todos os documentos protocolados e anexados, seja
assinada

digitalmente

por

representante

legal

habilitado

da

parte

interessada

correspondente com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil antes
do seu envio no SEI/ME.
§ 2º A SDCOM presumirá que a submissão dos documentos foi realizada em conformidade
com o disposto no caput, cabendo às demais partes interessadas arguir eventual
irregularidade formal.
§ 3º Caso os documentos submetidos não estejam em conformidade com o disposto no
caput, a SDCOM requisitará a reapresentação do mesmo documento, o qual deverá ser
entregue no prazo de dois dias, contado da data de ciência.
§ 4º Caso o responsável pelos documentos indicados no parágrafo anterior não atenda à
requisição da SDCOM no prazo especificado no parágrafo anterior, tais documentos serão
desconsiderados.
§ 5º Nos casos em que for solicitada a reapresentação dos documentos será considerada a
data do primeiro protocolo para fins de cumprimento de prazos processuais.

Art. 6º Os autos das investigações de defesa comercial (confidenciais e restritos) a que faz
referência o art. 3º serão mantidos em processos eletrônicos distintos no SEI/ME.
§ 1º Os processos eletrônicos contendo os autos confidenciais de defesa comercial serão
acessíveis apenas à SDCOM e terão nível de acesso "restrito", nos termos do inciso XVII do
art. 3º da Portaria nº 294, de 2020.
§ 2º Os processos eletrônicos contendo os autos restritos de defesa comercial serão
acessíveis à SDCOM e aos representantes legais habilitados das partes interessadas da
investigação ou procedimento correspondente e terão nível de acesso "restrito", nos termos
do inciso XVII do art. 3º da Portaria nº 294, de 2020.
§ 3º O usuário externo deverá submeter com nível de acesso "restrito" no SEI-ME os
documentos confidenciais e restritos no âmbito dos processos eletrônicos confidenciais e
restritos referentes às investigações e procedimentos a que fazem referência os parágrafos
1º e 2º do caput.
§ 4º O acesso dos representantes legais habilitados aos processos eletrônicos contendo os
autos restritos será concedido pela SDCOM, mediante solicitação e apresentação da
documentação pertinente.

Art. 7º Adicionalmente às responsabilidades previstas na Portaria nº 294, de 2020, é de
responsabilidade do usuário externo o correto protocolo dos documentos nos processos
eletrônicos referentes às investigações e procedimentos a que faz referência o art. 3º,
devendo necessariamente ser utilizado o peticionamento intercorrente em processos em
curso.
§ 1º No caso de inconsistência entre o teor do documento enviado e o de natureza
confidencial, restrita ou pública dos autos no qual o documento foi protocolado no SEI/ME,
prevalecerá a natureza dos autos no qual o documento foi protocolado pelo usuário externo.
§ 2º A divulgação de informação confidencial por erro na protocolização ou na classificação
do documento no SEI/ME é de responsabilidade exclusiva do usuário externo que o
submeteu.

Art. 8º A SDCOM, sempre que julgar necessário, poderá requisitar o documento original que
tenha sido apresentado digitalizado, o qual deverá ser entregue no prazo especificado na
comunicação de solicitação.
§ 1º Caso o detentor do documento indicado no parágrafo anterior não atenda à requisição
da SDCOM no prazo especificado, o documento digitalizado poderá ser desconsiderado.
§ 2º Os originais dos documentos digitalizados que forem submetidos à SDCOM deverão
ser preservados pelo seu detentor até que ocorram os prazos prescricionais e decadenciais
estabelecidos nas leis próprias.

Art. 9º Para viabilizar a apresentação de amostras de produtos à SDCOM, o representante
legal habilitado da parte interessada deverá descrever pormenorizadamente a amostra e
submeter a descrição por meio do SEI/ME.
§ 1º Após o envio da descrição indicada no caput, o produto deverá ser apresentado no
Protocolo Central do Ministério da Economia no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 2º Caso a amostra apresentada não corresponda à descrição submetida, a SDCOM
desconsiderará o documento submetido eletronicamente e descartará a amostra
apresentada.
§ 3º As partes interessadas terão acesso às amostras entregues à SDCOM mediante
solicitação prévia a ser protocolada nos autos do processo correspondente e em data, hora
e local a ser estabelecido pela Subsecretaria.

§ 4º Amostras entregues à SDCOM no curso de um processo de defesa comercial serão
restituídas à parte interessada que as apresentou, mediante solicitação realizada no prazo
de cinco dias úteis após o encerramento da investigação.
§ 5º Caso a parte interessada não efetue o pedido de restituição no prazo especificado no
parágrafo anterior, as amostras serão descartadas.

Art. 10. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de impossibilidade técnica do SEI/ME
serão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte ao do restabelecimento
do sistema, nos termos do § 2º do art. 24 da Portaria nº 294, de 2020.
Parágrafo único. A prorrogação de que trata o caput será registrada nos autos das
investigações e procedimentos em curso.

Art. 11. Os processos eletrônicos referentes às investigações e procedimentos de defesa
comercial a que faz referência o art. 3º deverão ser protocolados diretamente no SEI/ME e
tramitarão unicamente nesse sistema.
Parágrafo único. O Sistema Decom Digital - SDD permanecerá ativo apenas para fins de
consulta pelas partes interessadas e habilitadas.

Art. 12. Dúvidas e solicitações de esclarecimentos devem ser encaminhadas à SDCOM por
meio do endereço eletrônico sdcom@economia.gov.br, e podem ser objeto de análise no
Guia do Processo Eletrônico (SEI) em Defesa Comercial, disponível no site do Ministério da
Economia.

CAPÍTULO III
DO PRÉ-PLEITO

Art. 13. Este capítulo regulamenta a fase facultativa de pré-pleito no âmbito de investigações
originais, revisões e demais procedimentos de defesa comercial previstos nos Decretos nº
8.058, de 2013, nº 1.751, de 19 de dezembro de 1995, e nº 1.488, de 1995, na Portaria
SECEX nº 41, de 27 de julho de 2018, e nos acordos comerciais em vigor no Brasil.

Seção I
Das instruções gerais

Art. 14. Para os fins desta portaria, considera-se como pré-pleito a fase facultativa, de
natureza consultiva e não vinculante, anterior à submissão de solicitação ou petição de início
de investigações originais, revisões e demais procedimentos de defesa comercial previstos
nos Decretos nº 8.058, de 2013, no10.839, de 18 de outubro de 2021, e nº 1.488, de 1995,
nesta Portaria, e nos acordos comerciais em vigor no Brasil.
Parágrafo único. O pré-pleito não consiste em solicitação ou petição de início, não enseja
o início formal do processo administrativo relativo a investigações originais, revisões ou
demais procedimentos previstos nos decretos, na portaria e nos acordos comerciais
supramencionados, e não integrará os autos de eventual processo administrativo
posteriormente iniciado.

Art. 15. O pré-pleito deverá ser protocolado junto à SDCOM, via Sistema Eletrônico de
Informações do Ministério da Economia - SEI/ME.

Art. 16. O protocolo de que trata o art. 15 deverá ser realizado com antecedência mínima de
um mês da data máxima para submissão da solicitação ou petição de início referente à
investigação original, revisão ou outro procedimento.

Art. 17. O pré-pleito deverá ser protocolado em caráter confidencial, nos termos do art. 47
do Decreto nº 8.058, de 2013, do art. 42 do Decreto no10.839, de 2021, do §6º do art. 3º do
Decreto nº 1.488, de 1995 e do art. 41 desta Portaria.

Art. 18. Adicionalmente às responsabilidades previstas na Portaria nº 294, de 2020, é de
responsabilidade do usuário externo o correto protocolo dos documentos nos processos
eletrônicos referentes às investigações e procedimentos a que faz referência o art. 12,
devendo necessariamente ser utilizado o peticionamento intercorrente em processos em
curso.

Art. 19. O pré-pleiteante poderá requerer reuniões com a SDCOM sobre o pré-pleito.

Art. 20. As informações apresentadas no pré-pleito não vincularão o pré-pleiteante em fases
processuais posteriores das investigações originais, das revisões e dos demais
procedimentos de defesa comercial.

Art. 21. A não apresentação do pré-pleito não será utilizada em prejuízo do peticionário
quando da análise da petição de início de investigações originais, de revisões e dos demais
procedimentos de defesa comercial.

Art. 22. A submissão dos pré-pleitos de que trata esta Portaria não obriga a realização da
análise pela SDCOM.

Art. 23. A análise dos pré-pleitos protocolados em conformidade com o disposto no art. 13º
dependerá da disponibilidade da SDCOM, que poderá responder informando, entre outras
razões, a inexistência de capacidade operacional.

Art. 24. Caso não haja manifestação da SDCOM no prazo de 10 (dez) dias a contar da data
do protocolo, presumir-se-á que não será analisado o pré-pleito, como rejeição tácita da
análise pela SDCOM.

Art. 25. A SDCOM priorizará a análise de pré-pleitos apresentados por indústrias
fragmentadas relacionados a investigações originais, revisões ou outros procedimentos de
defesa comercial, nos termos do §1º do art. 1º do Decreto nº 9.107, de 2018, bem como de
pré-pleitos relacionados a solicitações de habilitação da produção nacional de determinado
produto como indústria fragmentada para fins de defesa comercial, nos termos desta portaria
SECEX.

Art. 26. A SDCOM encaminhará impressões e dúvidas acerca das informações contidas no
pré-pleito, para a parte que o protocolou, via SEI/ME, em caráter confidencial.

Art. 27. Impressões e dúvidas proferidas pela SDCOM não a vincularão, em qualquer
hipótese, na investigação original, revisão ou outro procedimento correspondente ao prépleito em questão.

Art. 28. A SDCOM não antecipará a análise de mérito e não emitirá juízo sobre as chances
de a petição ser aceita.

CAPÍTULO IV
DAS NOTIFICAÇÕES E COMUNICAÇÕES ÀS PARTES INTERESSADAS NO ÂMBITO DE
PROCESSOS DE DEFESA COMERCIAL

Art. 29. Este capítulo dispõe sobre as notificações e comunicações às partes interessadas
no âmbito de processos de defesa comercial previstos nos Decretos nº 8.058, de 2013, nº
1.751, de 19 de dezembro de 1995, e nº 1.488, de 1995, e nos acordos comerciais em vigor
no Brasil.

Seção I
Das notificações de petição instruída

Art. 30. Nos processos de defesa comercial previstos nos Decretos nº 8.058, de 2013, nº
10.839, de 2021 e nº 1.488, de 1995, e nos acordos comerciais em vigor no Brasil, em que
for necessário o envio de notificação da existência de petição devidamente instruída ao
governo do país exportador, a SDCOM transmitirá essa notificação, via correio eletrônico, à
representação oficial desse país no Brasil, antes da publicação do ato que dará início à
referido processo.
Parágrafo único. Na hipótese de não haver representação oficial no Brasil, as
comunicações oficiais com partes interessadas estrangeiras serão transmitidas com auxílio
do Ministério das Relações Exteriores.

Seção II
Das notificações de início

Art. 31. As partes interessadas serão notificadas do início de processos de defesa comercial
previstos nos Decretos nº 8.058, de 2013, nº 10.839, de 2021, e nº 1.488, de 1995, e nos
acordos comerciais em vigor no Brasil por meio de correio eletrônico.

§ 1º Para fins das notificações previstas no caput, a SDCOM identificará os endereços
eletrônicos das partes interessadas com base, preferencialmente, nos dados cadastrais
mantidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia.
§ 2º As notificações previstas no caput destinadas a governos de países exportadores do
produto objeto do processo de defesa comercial serão transmitidas, via correio eletrônico, à
representação oficial desses países no Brasil, observado o disposto no parágrafo único do
art. 30, e conterão lista dos produtores ou exportadores estrangeiros identificados pela
SDCOM como partes interessadas.
§ 3º A SDCOM registrará nos autos do processo de defesa comercial correspondente o
nome e, quando cabível, o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica das partes
interessadas que não puderam ser notificadas conforme previsto no caput, devido à
ausência de informação acerca de seus endereços eletrônicos ou à incorreção dos
endereços eletrônicos disponíveis e identificados por esta Subsecretaria.

Art. 32. Os dados e as informações necessários à instrução dos processos de defesa
comercial, bem como a forma e o prazo de sua apresentação constarão do ato da SECEX
que iniciar o processo de defesa comercial correspondente.

Seção III
Das demais notificações e comunicações

Art. 33. Uma vez iniciado o processo de defesa comercial, a SDCOM transmitirá
eletronicamente às partes interessadas as notificações e comunicações referentes às
demais ações realizadas no âmbito desse processo, por meio:
I - do Sistema Eletrônico de Informação - SEI/ME; e
II - de correio eletrônico, observado o disposto no parágrafo único do art. 31 e no § 1º do art.
32.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às partes interessadas a que faz
referência o § 3º do art. 32, exceto nos casos em que essas partes interessadas habilitarem
representantes legais no âmbito do processo de defesa comercial em questão ou indicarem
endereço eletrônico por meio do qual desejam receber as notificações previstas no caput.

Art. 34. A SDCOM presumirá que as partes interessadas terão ciência dos documentos
transmitidos eletronicamente nos termos desta portaria 3 (três) dias após a data de sua
transmissão, conforme disposto no art. 19 da Lei nº 12.995, de 2014.

CAPÍTULO V
DA HABILITAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL DE DETERMINADO PRODUTO COMO
INDÚSTRIA FRAGMENTADA PARA FINS DE DEFESA COMERCIAL

Art. 35. Este capítulo dispõe sobre as informações necessárias para a habilitação da
produção nacional de determinado produto como indústria fragmentada para fins de defesa
comercial, conforme o Decreto nº 9.107, de 2017.

Seção I
Das instruções gerais

Art. 36. Nas investigações de defesa comercial que envolvam indústrias fragmentadas, os
prazos para protocolo de petições e de informações complementares a petições e para a
análise de informações submetidas pelas indústrias serão determinados pela autoridade
investigadora competente, no âmbito de cada processo, consideradas as especificidades de
cada setor fragmentado da indústria nacional e os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
§ 1º Considera-se indústria fragmentada aquela que envolve número elevado de produtores
domésticos.
§ 2º Caberá à autoridade investigadora determinar se a produção nacional do produto em
questão se enquadra como indústria fragmentada.
§ 3º A determinação de que trata o § 2º será motivada e levará em conta, entre outros fatores,
o grau de pulverização da produção nacional do produto em questão e a sua distribuição por
porte dos produtores nacionais.
§ 4º O ato que iniciar a investigação de defesa comercial deverá conter a determinação da
autoridade investigadora, nos termos dos §§ 2º e 3º.

Art. 37. Ato do Secretário de Comércio Exterior estabelecerá as informações que deverão
constar das petições a serem apresentadas pela indústria fragmentada investigada, ou em
seu nome, em cada investigação de defesa comercial, e a forma de sua apresentação,
observados os requisitos previstos nos regulamentos brasileiros pertinentes.

Art. 38. A habilitação da produção nacional de determinado produto como indústria
fragmentada caberá à SDCOM, observado o disposto neste capítulo.

Art. 39. O procedimento de habilitação a que se refere o art. 38 deverá ser concluído antes
da apresentação da petição de investigação de defesa comercial.
§ 1º A habilitação como indústria fragmentada deverá ser solicitada por:
I - produtores domésticos do produto similar ou entidade de classe que os represente, nos
casos de investigações de dumping ou de subsídios acionáveis; ou
II - produtores domésticos do produto similar ou diretamente concorrente ou entidade de
classe que os represente, nos casos de investigação com vistas à aplicação de medida de
salvaguarda.
§ 2º A solicitação a que se refere este artigo deverá ser elaborada em conformidade com o
disposto no Capítulo III.

Art. 40. Poderão ser indeferidas solicitações de habilitação que não cumpram os requisitos
previstos nesta portaria ou demandem correções, ajustes ou informações complementares
significativas que não possam ser apresentadas nos termos do art. 48, §2º desta Portaria.

Art. 41. Todas as informações apresentadas deverão vir acompanhadas dos elementos de
prova pertinentes, de justificativa e das fontes e metodologias utilizadas.
§ 1º A SDCOM poderá utilizar-se de informações constantes de registros ou bancos de
dados de entidades governamentais ou de caráter público para firmar sua decisão final.
§ 2º A SDCOM poderá realizar verificação in loco a fim de confirmar as informações
apresentadas para justificar o pedido de habilitação da produção nacional de determinado
produto como indústria fragmentada.

Art. 42. Deverão ser protocoladas simultaneamente uma versão confidencial e uma versão
não confidencial da solicitação.

Art. 43. Documentos protocolados sem indicação "confidencial" ou "restrito" presumem-se
públicos.

Art. 44. A habilitação da produção nacional de determinado produto como indústria
fragmentada permanecerá válida até decisão em contrário da SDCOM.

Art. 45. A solicitação de habilitação como indústria fragmentada deverá ser protocolada junto
ao Sistema Eletrônico de Informação - SEI/ME.

Art. 46. Dúvidas e solicitações de esclarecimentos devem ser encaminhadas à SDCOM por
meio do endereço eletrônico sdcom@economia.gov.br.

Seção II
Do procedimento de habilitação

Art. 47. A data do início do procedimento de habilitação como indústria fragmentada será a
data de protocolo de sua solicitação.

Art. 48. A solicitação de habilitação como indústria fragmentada será analisada no prazo de
15 (quinze) dias, contado da data do seu protocolo.
§ 1º No caso de a solicitação estar devidamente instruída e de não serem necessárias
informações complementares, a solicitante será notificada, ao final do prazo de análise
indicado no caput, a respeito da decisão da SDCOM e de sua fundamentação.
§ 2º Caso haja necessidade, será enviado pedido de informações complementares à
solicitante, que deverá apresentá-las no prazo de 5 (cinco) dias contado da data de ciência
do pedido, prorrogável, a pedido e desde que devidamente justificado, por igual período.
§ 3º As informações complementares apresentadas pela solicitante serão analisadas no
prazo de 10 (dez) dias, contado da data de seu recebimento.

§ 4º Ao final do prazo previsto no §3º, a solicitante será notificada a respeito da decisão da
SDCOM e de sua fundamentação, em até dois dias úteis.
§ 5º Deferida a habilitação, a petição da respectiva investigação de defesa comercial deverá
ser apresentada de acordo com o prazo definido pela SDCOM na notificação a que se
referem os §§ 1º e 4º deste artigo, o qual nunca será superior a dez meses do encerramento
do período de investigação a que faz referência o art. 54 desta portaria.
§ 6º Caso a petição da respectiva investigação de defesa comercial não seja apresentada
no prazo definido pela SDCOM, conforme disposto no § 5º deste artigo, deverá ser solicitada
nova habilitação como indústria fragmentada para a produção nacional do produto em
questão.
§ 7º Indeferida a habilitação, a petição da respectiva investigação de defesa comercial
deverá ser elaborada utilizando-se exclusivamente do formato presente nos atos da SECEX
que regulamentam os procedimentos de defesa comercial para as indústrias não
fragmentadas.

Art. 49. Iniciada a investigação de defesa comercial, as partes interessadas do referido
procedimento poderão apresentar recurso sobre a decisão da SDCOM de habilitar a
produção nacional do produto em questão como indústria fragmentada em até trinta dias
contados da publicação da Circular SECEX de início da respectiva investigação.
§ 1º As informações apresentadas em sede de recurso deverão vir acompanhadas dos
elementos de prova pertinentes, de justificativa e das fontes e metodologias utilizadas.
§ 2º A indústria doméstica, cuja produção do produto objeto da investigação de defesa
comercial tenha sido habilitada como indústria fragmentada, poderá apresentar suas contrarazões em até quinze dias, contados do fim do prazo referido no caput.
§ 3º A reconsideração ou não da decisão da SDCOM a respeito da habilitação como indústria
fragmentada, considerando todos os elementos de prova trazidos pelas partes interessadas,
será informada no prazo de até sessenta dias contado do fim do prazo referido no §2º.
§ 4º Caso a decisão a que se refere o caput seja reconsiderada, a investigação de defesa
comercial será imediatamente encerrada, sem análise do mérito.

Art. 50. Em consonância com o disposto no art. 44 desta portaria, a habilitação da produção
nacional de determinado produto como indústria fragmentada poderá ser utilizada para o

peticionamento de outros procedimentos de defesa comercial em momento posterior ao
prazo previsto no §5º do art. 48 desta portaria, mediante prévia consulta à SDCOM.
§ 1º A consulta a que se refere o caput será feita por meio de documento destinado à
SDCOM e deverá conter a decisão a que faz referência o caput do art. 49 e as informações
mencionadas no art. 52, no inciso XII do art. 53 e nos arts. 54 e 55 desta portaria.
§ 2º A SDCOM decidirá a respeito do aproveitamento da habilitação anterior no prazo de
quinze dias contado do protocolo da consulta referida no caput.
§ 3º Ao final do prazo indicado no §2º, a solicitante será notificada a respeito da decisão da
SDCOM e do prazo para protocolo de sua petição.

Art. 51. A SDCOM, de ofício ou a pedido de qualquer parte interessada de investigação de
defesa comercial iniciada nos termos desta portaria que submeta petição escrita com indícios
de que as circunstâncias que justificaram a habilitação da produção nacional de determinado
produto como indústria fragmentada se alteraram, poderá iniciar procedimento de revisão
com objetivo de decidir sobre o caráter fragmentário concedido.

Seção III
Do conteúdo da solicitação de habilitação

Art. 52. A solicitação de habilitação como indústria fragmentada indicará:
I - informações referentes à razão social, endereço completo, telefone e endereço eletrônico
da solicitante;
II - nome, função, endereço completo, telefone e endereço eletrônico do representante legal
habilitado junto à SDCOM;

Art. 53. A solicitação de habilitação como indústria fragmentada deverá conter com relação
ao produto similar doméstico ou, nos casos de investigação com vistas à aplicação de
medida de salvaguarda, ao produto similar ou ao produto diretamente concorrente, as
seguintes informações referentes ao ano civil anterior ao da apresentação da solicitação,
podendo estas, excepcionalmente e desde que devidamente justificado, serem anteriores a
este período:

I - descrição pormenorizada, especificando, conforme se aplique: matéria(s)-prima(s),
composição química, características físicas, normas e especificações técnicas, processo
produtivo, usos e aplicações, grau de substitutibilidade e canais de distribuição;
II - outras características consideradas relevantes com vistas à identificação do produto
produzido pela solicitante;
III - indicação do(s) item(ns) da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) em que o
produto é normalmente classificado;
IV - número de produtores nacionais ou sua estimativa;
V - volume da produção nacional ou sua estimativa;
VI - volume de vendas no mercado brasileiro ou sua estimativa;
VII - distribuição dos produtores nacionais por porte ou sua estimativa, com base no
faturamento ou no número de empregados, ou com base em critério comumente adotado no
setor produtor;
VIII - distribuição geográfica dos produtores nacionais ou sua estimativa;
IX - existência de associação ou de entidade de classe dos produtores nacionais e número
de empresas a ela associadas;
X - listagem dos produtores nacionais conhecidos;
XI - produção individualizada dos produtores nacionais conhecidos referidos no inciso X do
caput ou, caso isso não seja possível, a produção individualizada dos maiores produtores
nacionais conhecidos;
XII - indicação do prazo considerado necessário para protocolo da petição a que faz
referência o §5º do art. 48 desta portaria.
§ 1º As informações elencadas no caput não constituem lista exaustiva e nenhuma delas,
isoladamente ou em conjunto, será necessariamente capaz de fornecer indicação decisiva.
§ 2º As informações elencadas no caput deverão ser apresentadas juntamente com os
respectivos elementos de prova.
§ 3º No caso de as informações elencadas no caput serem apresentadas com base em
estimativas, a solicitante deverá observar as disposições do art. 53 do Decreto no 8.058, de
2013 e do art. 49 do Decreto 10.839, de 2021.
§ 4º Não sendo possível a identificação individualizada da produção do produto, os dados
poderão ser apresentados com base na produção do grupo ou gama de produtos que,
definido da forma mais restrita possível, inclua o produto similar doméstico ou, nos casos de

investigação com vistas à aplicação de medida de salvaguarda, o produto similar ou o
produto diretamente concorrente, e para o qual os dados necessários possam ser
apresentados.

Art. 54. A solicitação de habilitação como indústria fragmentada deverá indicar o período
com o qual será instruída a petição a que se refere o caput do art. 39 da presente Portaria,
relativo:
I - à investigação de dano ou de ameaça de dano, nos casos de investigações de dumping
ou de subsídios acionáveis; ou
II - à investigação de prejuízo grave ou de ameaça de prejuízo grave, nos casos de
investigação com vistas à aplicação de medida de salvaguarda.

Art. 55. Com base nas informações indicadas no art. 53 e em outras que porventura repute
relevantes para fins da análise da SDCOM, a solicitante deverá explicar de que maneira o
caráter fragmentário da indústria dificultaria a apresentação de petição de investigação de
defesa comercial nos prazos previstos nos regulamentos brasileiros de defesa comercial e
nos termos dos atos da SECEX que regulamentam os procedimentos de defesa comercial
para as indústrias não fragmentadas.
§ 1º A SDCOM observará a explicação apresentada pela solicitante nos termos do caput, ao
apreciar a petição de investigação de defesa comercial protocolada nos termos dos §§ 1º e
4º do art. 48 ou do art. 50 desta portaria.
§ 2º Na hipótese de os fatores que motivaram a habilitação de determinada produção
nacional como indústria fragmentada não serem verificados pela SDCOM na apreciação a
que se refere o §1º, poderá ser indeferida a petição de investigação de defesa comercial,
bem como cancelada a habilitação da produção nacional como indústria fragmentada nos
termos do art. 44 desta portaria.

CAPÍTULO VI
DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS AOS PROCEDIMENTOS DAS INVESTIGAÇÕES DE
DEFESA COMERCIAL

Art. 56. Este capítulo dispõe sobre as adaptações necessárias aos procedimentos das
investigações de defesa comercial e das avaliações de interesse público conduzidas pela
Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público, em decorrência da pandemia do
novo coronavírus (COVID-19).

Seção I
Da realização de verificações in loco

Art. 57. Considerando a evolução da pandemia do COVID-19, dar-se-á preferência a
procedimentos de verificação in loco previstos nos artigos 175 a 178 do Decreto nº 8.058,
de 2013, desde que preenchidas as condições do art. 58 desta portaria, sendo que, em sua
impossibilidade, a SDCOM realizará verificação de elementos de prova, nos termos dos arts.
59 a 67 desta portaria.

Art. 58. A realização dos procedimentos de verificação in loco previstos nos arts. 175 a 178
do Decreto nº 8.058, de 2013, dependerá do preenchimento das seguintes condições:
I - adequação às regras vigentes do Ministério da Economia sobre a realização de viagens
por seus servidores;
II - disponibilidade de servidores para a realização dos procedimentos do caput;
III - disponibilidade de funcionários das partes verificadas, no Brasil ou no exterior, para o
recebimento das visitas de verificação in loco;
IV - aceitação formal das partes interessadas a serem verificadas para a realização das
visitas;
V - análise da evolução do quadro pandêmico nos locais de realização das visitas;
VI - regras para a permissão de entrada de viajantes brasileiros; e
VII - outros fatores que possam vir a impedir ou prejudicar a realização dos procedimentos
do caput.

§ 1º Eventual indicação pela parte interessada de impossibilidade de atendimento às
condições mencionadas no caput para a realização de visita de verificação in loco deverá
estar necessariamente acompanhada de argumentos e de elementos de prova, quando
cabíveis.
§ 2º Na hipótese de os argumentos e elementos de prova mencionados no §1º serem
considerados pela SDCOM como impeditivos do procedimento, a verificação dos elementos
de prova será realizada conforme o art. 59.
§ 3º Na hipótese de os argumentos e elementos de prova mencionados no §1º serem
considerados pela SDCOM como não impeditivos do procedimento, a parte arcará com
eventuais consequências decorrentes de sua decisão.

Seção II
Da realização de verificação de elementos de prova

Art. 59. Constatada a impossibilidade de realização dos procedimentos de verificação in
loco, a SDCOM prosseguirá, excepcionalmente, com a análise detalhada de todas as
informações submetidas pelas partes interessadas no âmbito das investigações de defesa
comercial , buscando verificar sua correção com base na análise cruzada das informações
protocoladas por cada parte interessada com aquelas submetidas pelas demais partes, bem
como com informações constantes de outras fontes disponíveis à Subsecretaria, se possível
e quando aplicável.

Art. 60. A fim de validar as informações apresentadas, a SDCOM poderá enviar ofício de
solicitação de elementos de prova às partes interessadas.
§ 1º Por meio do ofício a que se refere o caput, a SDCOM poderá solicitar informações
complementares adicionais às previstas no §2º do art. 41 e no §2º do art. 50 do Decreto nº
8.058, de 2013, e elementos de prova, nos termos do art. 179 do citado decreto, tais como
amostras de notas fiscais, documentos contábeis, comprovantes de pagamentos,
detalhamentos de despesas específicas, etc.
§ 2º Após o envio do ofício a que faz referência o caput, não serão admitidas alterações dos
dados a serem verificados, à exceção de esclarecimentos com relação às informações

previamente apresentadas pelas partes, conforme disposto nos §§ 5º e 7º do art. 175 do
Decreto nº 8.058, de 2013.
§ 3º. A apresentação dos elementos de prova deverá estar separada em:
I - esclarecimentos que importem ajustes pontuais, nos termos do §7º do art. 175 do Decreto
nº 8.058, de 2013, nos dados previamente já reportados pela parte, que deverão ser
apresentados acompanhados da retificação de dados, de explicação pormenorizada e de
justificativa pela qual se consistem em ajustes pontuais; e
II - elementos de prova e demais esclarecimentos com relação a informações previamente
apresentadas pelas partes, conforme solicitadas na comunicação objeto do caput.
§ 4º A SDCOM realizará análise sobre a explicação pormenorizada e a justificativa
mencionadas no inciso I do §3º de maneira a constatar se consistem em ajustes pontuais.
§ 5º O prazo para o protocolo de resposta ao ofício de solicitação de elementos de prova
será de 10 (dez) dias contados da data da ciência da solicitação, prorrogável uma vez por
até 10 (dez) dias a depender dos prazos do processo e mediante solicitação devidamente
fundamentada.

Art. 61. As partes interessadas poderão solicitar reunião para esclarecer dúvidas quanto ao
teor do ofício de solicitação de elementos de prova.
§ 1º A realização da reunião a que faz referência o caput dependerá da disponibilidade dos
técnicos da SDCOM.
§ 2º A parte interessada deverá indicar na solicitação os itens do ofício em relação aos quais
há necessidade de esclarecimento.
§ 3º A realização da reunião a que se refere o caput não justificará a prorrogação do prazo
previsto no §5º do art. 60.

Art. 62. É imprescindível que as partes interessadas submetam suas informações da forma
mais completa, clara e precisa possível, atendendo a todos os requisitos e solicitações de
dados constantes dos questionários e de outras comunicações enviados pela SDCOM.
Parágrafo único. As informações apresentadas pelas partes interessadas devem estar
acompanhadas de suas respectivas comprovações, justificativas, fontes, memórias de
cálculo e metodologias utilizadas, bem como das planilhas e documentos auxiliares que
eventualmente tenham sido utilizadas na elaboração dessas informações.

Art. 63. Caso não haja necessidade de esclarecimentos adicionais à resposta de parte
interessada ao ofício de solicitação de elementos de prova protocolada no prazo previsto no
§5º do art. 60, a SDCOM registrará no processo o encerramento do procedimento de
verificação.

Art. 64. Caso sejam necessários esclarecimentos adicionais após o recebimento de resposta
ao ofício de solicitação de elementos de prova, a SDCOM enviará ofício solicitando reunião
de esclarecimentos com a parte interessada, o qual conterá indicação dos assuntos a serem
tratados na reunião.
§ 1º O objetivo da reunião prevista no caput limita-se à apresentação pela parte interessada
de esclarecimentos adicionais às informações submetidas em resposta ao ofício de
solicitação de elementos de prova, não sendo permitida a apresentação de novas
informações nem a alteração das informações previamente protocoladas pela parte em
questão.
§ 2º Os esclarecimentos adicionais apresentados pela parte interessada durante a reunião
somente serão considerados pela SDCOM caso sejam reproduzidos por escrito e
protocolados nos autos do processo no prazo de 2 (dois) dias úteis após a realização da
reunião e deverão limitar-se aos esclarecimentos apresentados na referida reunião.
§ 3º Os esclarecimentos adicionais protocolados pela parte interessada serão analisados
pela SDCOM na forma prevista no §2º deste artigo.
§ 4º Caso tais esclarecimentos sejam considerados satisfatórios, a SDCOM incluirá registro
de encerramento do procedimento de verificação nos autos do processo.

Art. 65. Caso a SDCOM observe que as informações apresentadas por peticionárias
demandem informações complementares, correções ou ajustes significativos, as respectivas
petições poderão ser indeferidas, nos termos do § 2º do art. 42 do Decreto nº 8.058, de 2013.

Art. 66. Caso a SDCOM constate que os dados e informações apresentados pela
peticionária não permitam a comprovação da existência de dano à indústria doméstica
causado por prática desleal de comércio, o correspondente processo administrativo poderá
ser encerrado, nos termos do inciso I do art. 74 do citado decreto.

Art. 67. Caso a SDCOM verifique que as demais partes interessadas negaram acesso a
informação necessária, não a forneceram tempestivamente, criaram obstáculos à
investigação ou não apresentaram os dados e as informações solicitados pela
Subsecretaria, devidamente acompanhados dos respectivos elementos de prova, será
enviado ofício à parte interessada informando que as determinações poderão ser total ou
parcialmente elaboradas com base na melhor informação disponível, nos termos dos arts.
179 a 184 do Decreto nº 8.058, de 2013.

Art. 68. A eventual realização de verificações in loco para determinadas partes interessadas
e de verificações de elementos de prova com base no art. 59 para outras partes interessadas
de uma mesma investigação ou revisão não será considerada como tratamento favorável ou
desfavorável para uma, em detrimento da outra.

Art. 69. As adaptações temporárias de procedimentos apresentadas neste capítulo aplicarse-ão, no que couber, a investigações ou revisões de existência de subsídios e de
salvaguardas globais ou bilaterais conduzidas pelo Brasil.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 70. Ficam revogadas:
I - a Portaria SECEX nº 41, de 27 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial da União de
31 de julho de 2018;
II - a Portaria SECEX nº 21, de 30 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União
de 31 de março de 2020;
III - a Portaria SECEX, nº 103, de 27 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial da União
de 28 de julho de 2021;
IV - a Instrução Normativa SECEX nº 3 de, de 22 de outubro de 2021, republicada no Diário
Oficial da União de 3 de novembro de 2021; e
V - a Portaria SECEX nº 150, de 26 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da
União de 29 de novembro de 2021.

Art. 71. Esta Portaria entra em vigor em 01 de fevereiro de 2022.

GLENDA LUSTOSA

2. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

03/01/2022

Não houve publicação de diário oficial.

04/01/2022 – NÚMERO 1

Não houve publicações relevantes.

05/01/2022 – NÚMERO 2

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 66.387, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021

I NTRODUZ

ALTERAÇÕES

I MPOSTO

SOBRE

NO

R EGULAMENTO

O PERAÇÕES

R ELATIVAS

DO
À

C IRCULAÇÃO DE M ERCADORIAS E SOBRE P RESTAÇÕES
DE

S ERVIÇOS DE T RANSPORTE I NTERESTADUAL E

I NTERMUNICIPAL E DE C OMUNICAÇÃO – RICMS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS .

RODRIGO GARCIA, Vice-Governador, em Exercício no Cargo de Governador do
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo
5º da Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, no artigo 22 da Lei nº 17.293, de 15 de outubro
de 2020, no Convênio ICMS 01/99, de 2 de março de 1999, no Convênio ICMS 140/01, de
19 de dezembro de 2001, no Convênio ICMS 31/06, de 7 de julho de 2006, no Convênio
ICMS 73/10, de 3 de maio de 2010, no Convênio ICMS 178/21, de 1º de outubro de 2021, e
no Convênio ICMS 189/21, de 20 de outubro de 2021,

Decreta:

Artigo 1° - O item 2 do § 1º do artigo 14 do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo
Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"2 - desoneração das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, relativamente ao item 73 do § 5º.". (NR)

Artigo 2° - Ficam acrescentados ao Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de
novembro de 2000, os dispositivos adiante indicados com a seguinte redação:
I - ao Capítulo IV do Título II do Livro II, a Seção XXXVIII composta pelo artigo 400-Z4:
"SEÇÃO XXXVIII - DAS OPERAÇÕES COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO
DESTINADO À FABRICAÇÃO DE ASFALTO ECOLÓGICO
Artigo 400-Z4 - O lançamento do imposto incidente na saída interna de cimento asfáltico de
petróleo, classificado no código 2713.20.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM,
destinado a estabelecimento fabricante de cimento asfáltico de petróleo constituído de, no mínimo,
15% e, no máximo, 25% de borracha moída de pneus usados, classificado no código 2713.20.00
da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, denominado "asfalto ecológico", fica parcialmente
diferido, na proporção de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) do
valor da operação, para o momento em que ocorrer a saída do "asfalto ecológico" (Lei nº 6.374/89,
artigo 8º, XXIV, e § 10).
Parágrafo único - O estabelecimento que promover saída interna beneficiada nos termos do
"caput" deverá emitir documento fiscal inserindo, no campo "Informações Complementares", a
expressão "Diferimento do ICMS - artigo 400-Z4 do RICMS".";

II - ao Anexo I o artigo 175:
"Artigo 175 (ASFALTO ECOLÓGICO) - Operações com cimento asfáltico de petróleo constituído
de, no mínimo, 15% e, no máximo, 25% de borracha moída de pneus usados, classificado no
código 2713.20.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM (Convênio ICMS 31/06).
Parágrafo único - A isenção aplica-se, também, à parcela do imposto que foi diferida, nos termos
do artigo 400-Z4, quando das saídas internas do cimento asfáltico de petróleo, classificado no

código 2713.20.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, destinado à produção da
mercadoria de que trata o "caput", em face do encerramento do diferimento.".

Artigo 3° - Fica acrescentado ao artigo 2º do Decreto nº 65.470, de 14 de janeiro de 2021,
o parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único - Relativamente ao disposto no artigo 1º, este decreto produzirá efeitos pelo
prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir de 15 de janeiro de 2021.".

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, ficando revogados os
dispositivos adiante indicados do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490,
de 30 de novembro de 2000:
I - o § 4º do artigo 14;
II - o § 4º do artigo 92;
III - o § 4º do artigo 150.
Parágrafo único - A produção de efeitos de cada um dos benefícios fiscais previstos neste
decreto fica condicionada à aprovação da Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício de
2022, prevendo a renúncia de receita relativa a tais benefícios.

Palácio dos Bandeirantes, 28 de dezembro de 2021

RODRIGO GARCIA
Amauri Gavião Chefe de Gabinete, Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Governo
Diogo Colombo de Braga Chefe de Gabinete, Respondendo pelo Expediente da Secretaria
da Fazenda e Planejamento
Cauê Macris Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 66.423, DE 4 DE JANEIRO DE 2022

I NTRODUZ ALTERAÇÃO NO R EGULAMENTO DO I MPOSTO
SOBRE

O PERAÇÕES R ELATIVAS À C IRCULAÇÃO DE

M ERCADORIAS E SOBRE P RESTAÇÕES DE S ERVIÇOS
DE

T RANSPORTE I NTERESTADUAL E I NTERMUNICIPAL E

DE

C OMUNICAÇÃO – RICMS.

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o disposto no Convênio ICMS 204/21, de 9 de dezembro de 2021, Decreta:

Artigo 1° - Passa a vigorar, com a redação que se segue, a alínea "a" do item 3 do § 2º do
artigo 19 do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000:
"a) o preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não
seja superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que a isenção está limitada à parcela da
operação no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais);". (NR)

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos desde
1º de janeiro de 2022.

Palácio dos Bandeirantes, 4 de janeiro de 2022
JOÃO DORIA
Rodrigo Garcia Secretário de Governo
Henrique de Campos Meirelles Secretário da Fazenda e Planejamento
Cauê Macris Secretário-Chefe da Casa Civil

06/01/2022 – NÚMERO 3

Não houve publicações relevantes.

07/01/2022 – NÚMERO 4

Não houve publicações relevantes.

08/01/2022 – NÚMERO 5

Não houve publicações relevantes.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

03/01/2022

Não houve publicação de diário oficial.

04/01/2022 – NÚMERO 1

Não houve publicações relevantes.

05/01/2022 – NÚMERO 2

Não houve publicações relevantes.

06/01/2022 – NÚMERO 3

Não houve publicações relevantes.

07/01/2022 – NÚMERO 4

Não houve publicações relevantes.

08/01/2022 – NÚMERO 5

Não houve publicações relevantes.

3. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

03/01/2022

Não houve publicação de diário oficial.

04/01/2022

Não houve publicação de diário oficial.

05/01/2022

Não houve publicação de diário oficial.

06/01/2022

Não houve publicações de diário oficial.

07/01/2022

Não houve publicações de diário oficial.

4. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

03/01/2022

Não houve publicação de diário oficial.

04/01/2022

Não houve publicação de diário oficial.

05/01/2022

Não houve publicação de diário oficial.

06/01/2022

Não houve publicações de diário oficial.

07/01/2022

Não houve publicações de diário oficial.

5. DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

03/01/2022 – EDIÇÃO Nº 1/2022

Não houve publicações relevantes.

04/01/2022 – EDIÇÃO Nº 2/2022

Não houve publicações relevantes.

05/01/2022 – EDIÇÃO Nº 3/2022

Não houve publicações relevantes.

06/01/2022 – EDIÇÃO Nº 4/2022

Não houve publicações relevantes.

07/01/2022 – EDIÇÃO Nº 5/2022

PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

PORTARIA CONJUNTA PRES/CORE Nº 26, DE 05 DE JANEIRO DE 2 022

P RORROGA ATÉ 30 DE JANEIRO DE 2022 A DISCIPLINA
DO RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES PRESIDENCIAIS .

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO e a
CORREGEDORA REGIONALDAJUSTIÇAFEDERALDA3ª REGIÃO,

CONSIDERANDO o recente aumento do número de casos deCOVID-19;

CONSIDERANDO o grande número de internações por síndrome respiratória aguda grave;

CONSIDERANDO a necessidade de preservação da saúde do público interno e externo que
utiliza os prédios e unidades da Justiça Federal;

RESOLVEM:

Art. 1º Alterar o art. 1ºe o respectivo parágrafo único da Portaria Conjunta PRES/CORE nº
24, de 8 de outubro de 2021, nos seguintes termos:
“Art. 1ºAsatividades retornarão à forma presencial ordinária a partir de 31 de janeiro de 2022.
Parágrafo único. Por força do disposto no caput, prorroga-se o trabalho remoto extraordinário,
observadas as condições e os percentuais mínimos de comparecimento, até o dia 30 de janeiro
de 2022.”

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor nesta data.

6. NOTÍCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Não houve publicações relevantes.

7. NOTÍCIAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Não houve publicações relevantes.

8. NOTÍCIAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Não houve publicações relevantes.

9. OUTRAS NOTÍCIAS

RECEITA FEDERAL

INICIADO O PERÍODO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL EM 2022

Opção pelo regime de tributação do Simples Nacional será até o dia 31 de janeiro, resultado
final será divulgado em 15 de fevereiro.
Publicado em 04/01/2022

A opção pelo Simples Nacional, que irá ocorrer até o dia 31 de janeiro, pode ser feita
por microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). Solicitantes não podem fazer
parte das vedações previstas na Lei Complementar 123, de 2006.
Para as empresas já em atividade, a solicitação de opção poderá ser feita até o
último dia útil (31). Caso aceita, valerá a partir de 1° de janeiro deste ano (caráter retroativo).
Para empresas em início de atividade o prazo para a solicitação é de 30 dias do
último deferimento de inscrição (municipal ou estadual), desde que não tenham decorridos
60 dias da data de abertura do CNPJ. Quando aprovada, a opção produz efeitos a partir da
data da abertura do CNPJ. Após esse prazo, a opção somente será possível no mês de
janeiro do ano-calendário seguinte, produzindo efeitos a partir de então.
O acesso é realizado por meio do Portal do Simples Nacional (em Simples - Serviços
> Opção > Solicitação de Opção pelo Simples Nacional).
A empresa deverá declarar não apresentar qualquer situação impeditiva à opção pelo
Simples Nacional prevista na legislação.
A verificação automática de pendências é feita logo após a solicitação de opção: não
havendo pendências com nenhum ente federado, a opção será aprovada; havendo
pendências, a opção ficará “em análise”.
A verificação é feita pela Receita Federal, estados, DF e municípios, em conjunto.
Portanto, a empresa não pode possuir pendências cadastrais e/ou fiscais, inclusive débitos.
Durante o período da opção, é permitido o cancelamento da solicitação pelo Simples
Nacional, salvo se o pedido já houver sido aprovado.

O cancelamento não é permitido para empresas em início de atividade.

A microempresa ou empresa de pequeno porte já optante pelo Simples Nacional não
precisa fazer nova opção. Uma vez optante, a empresa somente sairá do regime quando
excluída, seja por comunicação do optante ou de ofício.
Enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção, o contribuinte
poderá regularizar as pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional.
Por exemplo, o contribuinte poderá liquidar ou parcelar débitos, dentre outras
possibilidades.
O pedido de parcelamento pode ser feito no portal do Simples Nacional ou no portal
e-CAC, da Receita Federal, no serviço “Parcelamento – Simples Nacional”. O acesso ao
portal do Simples Nacional é feito com certificado digital ou código de acesso.
Todas as empresas que desejarem optar pelo Simples Nacional deverão ter a
inscrição no CNPJ e, quando necessário, a inscrição estadual, exigida para empresas com
atividades sujeitas ao ICMS.
O contribuinte pode acompanhar o andamento, os processamentos parciais e o
resultado final da solicitação no serviço “Acompanhamento da Formalização da Opção pelo
Simples Nacional”.
Para empresas já em atividade, serão realizados processamentos parciais nos dias
08/01, 15/01, 22/01 e 29/01, com o objetivo de deferir as solicitações de empresas que
apresentaram pendências regularizadas no prazo.
Caso o contribuinte tenha regularizado parcialmente as pendências, serão
apresentadas somente as que restarem e a solicitação poderá ser aprovada antes do
resultado final caso todas as pendências sejam resolvidas no prazo. O resultado final da
opção será divulgado em 15 de fevereiro.
Na hipótese da opção pelo Simples Nacional ser indeferida, será expedido termo de
indeferimento pelo ente federado responsável pelo indeferimento. Caso as pendências que
motivaram o indeferimento sejam originadas de mais de um ente federado, serão expedidos
tantos termos de indeferimento quantos forem os entes que impediram o ingresso no regime.
A Receita Federal utilizará o aplicativo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE-SN) - disponível
no Portal do Simples Nacional - para enviar ao contribuinte o Termo de Indeferimento da

solicitação de opção pelo Simples Nacional. A ciência do indeferimento ocorre quando há
acesso ao termo ou automaticamente, 45 dias contados a partir da comunicação.
A contestação ao indeferimento deverá ser protocolada diretamente na administração
tributária (Receita Federal, estado, Distrito Federal ou município) que apontou as
irregularidades.
PROGRAMAS 2022 DA DIRF, DE GANHOS DE CAPITAL E DE LIVRO CAIXA DA ATIVIDADE
RURAL JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS

Também foi atualizado o serviço de Consulta sobre a interpretação da legislação, que passa
a permitir a abertura de consulta diretamente pelo contribuinte no e-CAC.
Publicado em 04/01/2022

Receita Federal disponibilizou, em seu site na internet, os programas para 2022 da
DIRF, do Livro Caixa da Atividade Rural (auxiliar do IRPF) e de Ganhos de Capital. Atualizou
também, o serviço de Consulta sobre a interpretação da legislação, permitindo a partir de
agora a abertura de consulta feita diretamente pelo contribuinte, no e-CAC, via processo
digital.

DIRF-2022

O Programa Gerador de Declaração da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (PGD DIRF) 2022 já está disponível para ser baixado no site da Receita Federal.
A DIRF deve ser apresentada até o último dia útil de fevereiro de cada ano. Em 2022, o
prazo se encerrará na segunda-feira 28/02.
Os cidadãos já podem acessar também o Perguntas e Respostas DIRF 2022 para
tirar dúvidas sobre a entrega da Declaração.
A Receita Federal destaca que o leiaute/layout do PGD DIRF 2022 não traz nenhuma
alteração que demande ajuste em sistemas internos dos declarantes. Ressalta ainda que a
alteração do registro referente a rendimentos pagos a entidades imunes (Registro RIMUN)
não afeta o arquivo da declaração, que será importado sem problemas pelo PGD DIRF 2022
ainda que nele conste o identificador de registro do leiaute de 2021 (RIMUM).

Para mais informações, e situações especiais, consultar a Instrução Normativa RFB
nº 1990/2020.

