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ECD/ ECF 
PRORROGAÇÃO 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.082, de 18.05.2022 

(DOU de 19.05.2022) 
 

Prorroga os prazos de transmissão da Escrituração Contábil Digital e da Escrituração Contábil Fiscal referentes ao ano-calendário de 2021. 
 
O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento 
Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o 
disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 2º do Decreto 
nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, e no art. 3º da Instrução 
Normativa RFB nº 2.004, de 18 de janeiro de 2021, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Esta Instrução Normativa prorroga, em caráter excepcional, o prazo final para transmissão da: 
 
I - Escrituração Contábil Digital (ECD), previsto no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, referente ao ano-
calendário de 2021, para o último dia útil do mês de junho de 2022; e 
 
II - Escrituração Contábil Fiscal (ECF), previsto no art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.004, de 18 de janeiro de 2021, referente ao ano-
calendário de 2021, para o último dia útil do mês de agosto de 2022. 
 
Parágrafo único. Nos casos de extinção da pessoa jurídica, cisão total ou parcial, incorporação ou fusão: 
 
I - a ECD prevista no § 3º do art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 2021, referente ao ano-calendário de 2022, deverá ser entregue 
até o último dia útil: 
 
a) do mês de junho de 2022, se o evento ocorrer no período de janeiro a maio; e 
 
b) do mês subsequente ao do evento, se este ocorrer no período de junho a dezembro; e 
 
II - a ECF prevista no § 2º do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.004, de 2021, deverá ser entregue até o último dia útil: 
 
a) do mês de agosto de 2022, se o evento ocorrer no período de janeiro a maio; e 
 
b) do 3º (terceiro) mês subsequente ao do evento, se este ocorrer no período de junho a dezembro. 
 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
 

Julio Cesar Vieira Gomes 
 

 

ASSUNTOS ASSUNTOS ASSUNTOS ASSUNTOS DIVERSOSDIVERSOSDIVERSOSDIVERSOS    

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
ALTERAÇÃO 

 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 122, de 17.05.2022 

(DOU de 18.05.2022) 
 

Altera a Constituição Federal para elevar para setenta anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do Supremo Tribunal 
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, do Tribunal de Contas da União e dos Ministros civis do Superior Tribunal Militar. 

 
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a 
seguinte Emenda ao texto constitucional: 
 
Art. 1º Os arts. 73, 101, 104, 107, 111-A, 115 e 123 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes alterações: 
 
"Art. 73. ..... 
 
§ 1º ..... 
 
I - mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade; 
 
..... "(NR) 
 
"Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de 
setenta anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
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..... "(NR) 
 
"Art. 104. ..... 
 
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 
trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria 
absoluta do Senado Federal, sendo: 
 
..... "(NR) 
 
"Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e 
nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de setenta anos de idade, sendo: 
 
..... "(NR) 
 
"Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e 
menos de setenta anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela 
maioria absoluta do Senado Federal, sendo: 
 
..... "(NR) 
 
"Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e 
nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de setenta anos de idade, sendo: 
 
..... "(NR) 
 
"Art. 123. ..... 
 
Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de 
setenta anos de idade, sendo: 
 
..... "(NR) 
 
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, em 17 de maio de 2022 
 

Mesa da Câmara dos Deputados 
 

Deputado ARTHUR LIRA 
 

Presidente 
 

Deputado MARCELO RAMOS 
 

1º Vice-Presidente 
 

Deputado ANDRÉ DE PAULA 
 

2º Vice-Presidente 
 

Deputado LUCIANO BIVAR 
 

1º Secretário 
 

Deputada MARÍLIA ARRAES 
 

2ª Secretária 
 

Deputada ROSE MODESTO 
 

3ª Secretária 
 

Deputada ROSANGELA GOMES 
 

4ª Secretária 
 

Mesa do Senado Federal 
 

Senador RODRIGO PACHECO 
 

Presidente 
 

Senador VENEZIANO VITAL DO RÊG 
 

1º Vice-Presidente 
 

Senador ROMÁRIO 
 

2º Vice-Presidente 
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Senador IRAJÁ 

 
1º Secretário 

 
Senador ELMANO FÉRRER 

 
2º Secretário 

 
Senador ROGÉRIO CARVALHO 

 
3º Secretário 

 
Senador WEVERTON 

 
4º Secretário 

 

 

LEI Nº 13.703/2018 
ALTERAÇÃO 

 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.117, de 16.05.2022 

(DOU de 17.05.2022) 
 

Altera a Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018, que institui a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com 
força de lei: 
 
Art. 1º A Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
"Art. 5º ..... 
 
..... 
 
§ 3º Sempre que ocorrer oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 5% (cinco por cento) em relação ao preço 
considerado na planilha de cálculos de que trata o caput deste artigo, para mais ou para menos, nova norma com pisos mínimos deverá ser 
publicada pela ANTT, considerando a variação no preço do combustível. 
 
....." (NR) 
 
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 16 de maio de 2022; 201º da Independência e 134º da República. 
 

Jair Messias Bolsonaro 
Marcelo Sampaio Cunha Filho 

 

 

RESOLUÇÃO CAS/SUFRAMA Nº 64/2021 
ALTERAÇÃO 

 
RESOLUÇÃO CAS/SUFRAMA Nº 93, de 28.04.2022 

(DOU de 17.05.2022) 
 

Altera a RESOLUÇÃO CAS/SUFRAMA Nº 64, de 21 de outubro de 2021, que dispõe sobre o cadastro de pessoas jurídicas e físicas da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - Cadsuf. 

 
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ZONA FRANCA DE MANAUS, no uso da atribuição legal prevista no artigo 2º, inciso III, Decreto nº 
9.912, de 10 de julho de 2019, e nos termos do disposto nos artigos 6º, alínea "c", e 18 de seu regimento interno, resolve aprovar a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Alterar a RESOLUÇÃO CAS/SUFRAMA Nº 64, de 21 de outubro de 2021, que dispõe sobre o cadastro de pessoas jurídicas e físicas da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - Cadsuf, que passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 
"Art. 16. ..... 
 
..... 
 
§ 2º No caso das pessoas jurídicas as consultas nos bancos de dados deverão compreender as de seus estabelecimentos; 
 
....." (NR) 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor no prazo estabelecido no artigo 46 da RESOLUÇÃO CAS/SUFRAMA Nº 64, de 21 de outubro de 2021. 
 

Algacir Antônio Polsin 
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DECRETO Nº 9.579/2018 
ALTERAÇÃO 

 
DECRETO Nº 11.074, de 18.05.2022 

(DOU de 19.05.2022) 
 

Altera o Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, para instituir o Programa de Proteção Integral da Criança e do Adolescente - 
Protege Brasil e o seu Comitê Gestor. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º O Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
"TÍTULO VI-A DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
Art. 125-A. Fica instituído o Programa de Proteção Integral da Criança e do Adolescente - Protege Brasil, de caráter intersetorial, 
multidisciplinar e permanente, como estratégia nacional de proteção integral da criança e do adolescente." (NR) 
 
"Art. 125-B. O Programa Protege Brasil será coordenado pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos." (NR) 
 
"CAPÍTULO I DA FINALIDADE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
Art. 125-C. O Programa Protege Brasil tem como objetivo fomentar e implementar ações para o desenvolvimento integral e saudável da criança 
e do adolescente. 
 
Parágrafo único. As ações a que se refere o caput serão complementares àquelas desenvolvidas no âmbito do PPCAAM, conforme o previsto 
no Título VI." (NR) 
 
"CAPÍTULO II DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
Art. 125-D. Para a consecução do objetivo de que trata o art. 125-C, o Programa Protege Brasil desenvolverá e implementará: 
 
I - o Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez na Adolescência; 
 
II - o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes; 
 
III - o Plano de Ação para Crianças e Adolescentes Indígenas em Situação de Vulnerabilidade; e 
 
IV - o Pacto Nacional de Prevenção e de Enfrentamento da Violência Letal contra Crianças e Adolescentes. 
 
Parágrafo único. As ações de que tratam os incisos I a IV do caput constarão de instrumentos próprios, individualizados, com a descrição 
detalhada das fases e das etapas de desenvolvimento e de implementação das políticas públicas inerentes." (NR) 
 
"Seção I Do Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez na Adolescência 
 
Art. 125-E. O Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez na Adolescência tem como finalidade mitigar as 
doenças e os agravos físicos e psicoemocionais decorrentes da iniciação sexual precoce e os riscos da gravidez na adolescência. 
 
§ 1º São diretrizes do Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez na Adolescência: 
 
I - articulação entre os atores públicos e sociais na construção e na implementação do Plano; 
 
II - participação dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de entidades públicas e privadas na execução do Plano; 
 
III - prevenção primária a causas e a fatores de risco sexual precoce; 
 
IV - educação sexual abrangente; 
 
V - formação e capacitação de profissionais que atuem na rede de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e de adolescentes; 
 
VI - multiplicidade étnico-racial, considerados os traços culturais e de linguagem dos povos e das comunidades tradicionais; 
 
VII - uso de tecnologias para a disponibilização e a divulgação de materiais educativos; 
 
VIII - participação da família nas ações de prevenção primária ao risco sexual precoce; 
 
IX - fortalecimento dos vínculos familiares para redução de causas e de fatores de risco sexual precoce; 
 
X - atenção e acompanhamento especializados a crianças e a adolescentes com deficiência; e 
 
XI - ampla divulgação de informações sobre violência sexual e estupro de vulnerável por meio dos canais públicos de comunicação, sobretudo, 
os meios digitais. 
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§ 2º A participação dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de entidades públicas e privadas será voluntária e formalizada por meio 
de instrumento próprio de adesão. 
 
§ 3º O instrumento de que trata o § 2º será disponibilizado por meio do Sistema Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos." (NR) 
 
"Seção II Do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes 
 
Art. 125-F. O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes tem como finalidade articular e desenvolver 
políticas destinadas à garantia da proteção integral de crianças e de adolescentes. 
 
Parágrafo único. São diretrizes do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes: 
 
I - desenvolvimento de habilidades parentais e protetivas à criança e ao adolescente; 
 
II - integração das políticas públicas de promoção e de defesa dos direitos humanos de crianças e de adolescentes; 
 
III - articulação entre os atores públicos e sociais na construção e na implementação do Plano; 
 
IV - formação e capacitação continuada dos profissionais que atuem na rede de promoção, de proteção e de defesa dos direitos de crianças e 
de adolescentes vítimas ou testemunhas de violência; 
 
V - aprimoramento das estratégias para o atendimento integrado, prioritário e especializado de crianças e de adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência; 
 
VI - fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência; 
 
VII - aprimoramento contínuo dos serviços de denúncia e de notificação de violação dos direitos da criança e do adolescente; 
 
VIII - fortalecimento da atuação das organizações da sociedade civil na área da defesa dos direitos humanos de crianças e de adolescentes; e 
 
IX - produção de conhecimento, de estudos e de pesquisas para o aprimoramento do processo de formulação de políticas públicas na área do 
enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes." (NR) 
 
"Seção III Do Plano de Ação para Crianças e Adolescentes Indígenas em Situação de Vulnerabilidade 
 
Art. 125-G. O Plano de Ação para Crianças e Adolescentes Indígenas em Situação de Vulnerabilidade tem como finalidade implementar ações 
de defesa das garantias e dos direitos de crianças e de adolescentes indígenas. 
 
Parágrafo único. São diretrizes do Plano de Ação para Crianças e Adolescentes Indígenas em Situação de Vulnerabilidade: 
 
I - aprimoramento dos fluxos de atendimento de crianças e de adolescentes indígenas em situação de vulnerabilidade pelos órgãos da 
administração pública federal competentes; 
 
II - promoção da conscientização e da educação da sociedade e dos povos indígenas para o enfrentamento das práticas nocivas e para a 
garantia de proteção dos direitos humanos de crianças e de adolescentes indígenas, resguardados a organização social, os costumes, as 
línguas, as crenças e as tradições dos povos indígenas; 
 
III - modernização da legislação que trata dos povos indígenas com vistas a fortalecer a política indigenista destinada a crianças e a 
adolescentes, consultadas as comunidades indígenas; e 
 
IV - mobilização de atores institucionais e sociais, articulação interinstitucional e participação social." (NR) 
 
"Seção IV Do Pacto Nacional de Prevenção e de Enfrentamento da Violência Letal contra Crianças e Adolescentes 
 
Art. 125-H. O Pacto Nacional de Prevenção e de Enfrentamento da Violência Letal contra Crianças e Adolescentes tem como objetivo 
promover a redução de mortes por agressão a crianças e a adolescentes mediante a articulação entre o Governo federal e os Governos 
estaduais e distrital. 
 
§ 1º O Pacto Nacional adotará critério de certificação pelo compromisso dos entes federativos aderentes com o desenvolvimento das seguintes 
ações de prevenção e de enfrentamento da violência letal contra crianças e adolescentes: 
 
I - criação e pleno funcionamento de comitês estaduais e distrital de prevenção e de enfrentamento da violência letal contra crianças e 
adolescentes, com especial atuação nas localidades que apresentem os maiores índices de letalidade de crianças e de adolescentes; 
 
II - criação e implementação dos planos estaduais e distrital de prevenção e de enfrentamento da violência letal contra crianças e 
adolescentes; e 
 
III - apresentação de dados estatísticos que comprovem a redução dos índices de violência letal contra crianças e adolescentes. 
 
§ 2º A adesão dos entes federativos ao Pacto Nacional será feita por meio das secretarias responsáveis pela promoção e pela defesa dos 
direitos humanos de crianças e de adolescentes, mediante instrumento de adesão, na forma estabelecida em ato do Ministro de Estado da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos." (NR) 
 
"CAPÍTULO III DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
Art. 125-I. As ações do Programa Protege Brasil serão executadas por meio da atuação conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios e de entidades públicas e privadas. 
 



 

 
                            ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA – MAIO – 20/2022 226

Parágrafo único. Na execução das ações do Programa Protege Brasil, serão observadas a intersetorialidade, as especificidades das políticas 
públicas setoriais e a participação da sociedade civil." (NR) 
 
"Art. 125-J. Os recursos financeiros necessários à execução das ações de que trata o Programa Protege Brasil decorrerão: 
 
I - do Orçamento Geral da União; 
 
II - de parcerias público-privadas; e 
 
III - de parcerias com os Estados, com o Distrito Federal e com os Municípios. 
 
Parágrafo único. As despesas decorrentes das ações do Programa Protege Brasil correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas 
ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, observados os limites de movimentação, de empenho e de pagamento da 
programação orçamentária e financeira anual." (NR) 
 
"Art. 125-K. A execução do Programa Protege Brasil será acompanhada e avaliada pelo Comitê Gestor do Programa Protege Brasil." (NR) 
 
"CAPÍTULO IV DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
Art. 125-L. Fica instituído o Comitê Gestor do Programa Protege Brasil, órgão consultivo e de assessoramento, no âmbito do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos." (NR) 
 
"Art. 125-M. Ao Comitê Gestor do Programa Protege Brasil compete: 
 
I - apoiar as ações do Programa Protege Brasil; 
 
II - acompanhar a execução, avaliar e propor o aprimoramento das ações do Programa Protege Brasil; e 
 
III - articular e apoiar os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as organizações da sociedade civil na adoção de estratégias para a 
implementação das ações do Programa Protege Brasil." (NR) 
 
"Art. 125-N. O Comitê Gestor do Programa Protege Brasil é composto por representantes dos seguintes órgãos: 
 
I - três do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, dos quais um da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, que o coordenará; 
 
II - três do Ministério da Cidadania; 
 
III - três do Ministério da Educação; 
 
IV - três do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 
 
V - três do Ministério da Saúde; e 
 
VI - um do Ministério do Turismo; 
 
§ 1º Cada membro do Comitê Gestor do Programa Protege Brasil terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e seus impedimentos. 
 
§ 2º Os membros do Comitê Gestor do Programa Protege Brasil e os respectivos suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos que 
representam e designados em ato do Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos." (NR) 
 
"Art. 125-O. O Comitê Gestor do Programa Protege Brasil se reunirá, em caráter ordinário, trimestralmente e, em caráter extraordinário, 
mediante convocação do seu Coordenador ou da maioria de seus membros. 
 
§ 1º O quórum de reunião do Comitê Gestor do Programa Protege Brasil é de maioria absoluta e o quórum de aprovação é de maioria simples. 
 
§ 2º Na hipótese de empate, além do voto ordinário, o Coordenador do Comitê Gestor do Programa Protege Brasil terá o voto de qualidade. 
 
§ 3º Os membros do Comitê Gestor do Programa Protege Brasil que se encontrarem no Distrito Federal se reunirão presencialmente ou por 
videoconferência, nos termos do disposto no Decreto nº 10.416, de 7 de julho de 2020, e os membros que se encontrarem em outros entes 
federativos participarão da reunião por meio de videoconferência. 
 
§ 4º A data e o horário de início e de término das reuniões e a pauta de deliberações serão especificados no ato de convocação das reuniões 
do Comitê Gestor do Programa Protege Brasil. 
 
§ 5º O Coordenador do Comitê Gestor do Programa Protege Brasil poderá convidar representantes de órgãos e entidades públicas e de 
entidades não governamentais e especialistas, para participar de suas reuniões, sem direito a voto." (NR) 
 
"Art. 125-P. A participação no Comitê Gestor do Programa Protege Brasil será considerada prestação de serviço público relevante, não 
remunerada."(NR) 
 
"Art. 125-Q. A Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Programa Protege Brasil será exercida pela Secretaria Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos."(NR) 
 
"Art. 125-R. O relatório das atividades do Comitê Gestor do Programa Protege Brasil será encaminhado aos titulares dos órgãos que o 
compõem, na primeira quinzena de janeiro de cada ano." (NR) 
 
Art. 2º Ficam revogados: 
 
I - os art. 30 a art. 33 do Decreto nº 9.579, de 2018; e 
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II - o Decreto nº 10.701, de 17 de maio de 2021. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 18 de maio de 2022; 201º da Independência e 134º da República. 
 

Jair Messias Bolsonaro 
 

Cristiane Rodrigues Britto 
 

 
BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO 

DISPOSIÇÕES 
 

LEI Nº 14.342, de 18.05.2022 
(DOU de 19.05.2022) 

 
Institui o benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil, de que trata a Lei nº 14.284, de 29 de 
dezembro de 2021; e altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
FAÇO SABER QUE o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica instituído, em caráter permanente, como parte do processo de ampliação da renda básica de cidadania a que se referem o caput e 
o § 1º do art. 1º da Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004, o benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Programa Auxílio 
Brasil. 
 
Art. 2º O benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil: 
 
I - será calculado a partir da soma dos benefícios financeiros de que tratam os incisos I, II, III e IV do caput do art. 4º da Lei nº 14.284, de 29 de 
dezembro de 2021, no mês de referência; 
 
II - equivalerá ao valor necessário para alcançar a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais); 
 
III - terá caráter continuado; 
 
IV - será pago juntamente com a parcela ordinária de referência do Programa Auxílio Brasil, no limite de 1 (um) benefício por família; e 
 
V - integrará o conjunto de benefícios instituídos pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021. 
 
Art. 3º As despesas do benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil correrão à conta das dotações 
orçamentárias consignadas ao referido programa. 
 
Art. 4º Compete ao Ministério da Cidadania a implementação do benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Programa 
Auxílio Brasil. 
 
§ 1º O pagamento do benefício extraordinário de que trata esta Lei será realizado com a estrutura de operação e de pagamento do Programa 
Auxílio Brasil. 
 
§ 2º A família beneficiária do Programa Auxílio Brasil receberá o benefício extraordinário de que trata esta Lei na data prevista no calendário de 
pagamentos do referido programa pelos mesmos meios de pagamento. 
 
Art. 5º Os demais aspectos pertinentes ao benefício extraordinário de que trata esta Lei obedecerão, no que couber, aos critérios 
estabelecidos na Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, nas suas alterações e nos seus regulamentos. 
 
Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado da Cidadania poderá definir os procedimentos para a gestão e a operacionalização do benefício 
extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil. 
 
Art. 6º O art. 2º da Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
"Art. 2º ..... 
 
..... 
 
§ 8º Desde que atendidos os demais requisitos previstos neste artigo, o benefício de seguro-desemprego será concedido ao pescador 
profissional artesanal cuja família seja beneficiária do programa de transferência de renda com condicionalidades de que trata a Lei nº 14.284, 
de 29 de dezembro de 2021, e caberá ao órgão ou à entidade da administração pública federal responsável pela manutenção do programa a 
suspensão do pagamento dos benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 4º da Lei nº 14.284, de 29 de dezembro 
de 2021, pelo mesmo período da percepção do benefício do seguro-desemprego. 
 
..... 
 
§ 10. Caso a suspensão prevista no § 8º deste artigo não possa ser iniciada em até 6 (seis) meses após o início do pagamento do seguro-
defeso, por motivos excepcionais, o órgão ou a entidade da administração pública federal responsável pela manutenção do programa de 
transferência de renda com condicionalidades fica autorizado a efetuar o desconto de até 30% (trinta por cento) do valor pago mensalmente à 
família, até que seja integralmente ressarcido o valor pago indevidamente." (NR) 
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Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 18 de maio de 2022; 201º da Independência e 134º da República. 
 

Jair Messias Bolsonaro 
Ronaldo Vieira Bento 

Cristiane Rodrigues Britto 
 

 

ICMSICMSICMSICMS    
 

ATO COTEPE/ICMS Nº 23/2018 
ALTERAÇÃO 

 
ATO COTEPE/ICMS Nº 35, de 16.05.2022 

(DOU de 17.05.2022) 
 

Altera o Ato COTEPE/ICMS nº 23/2018, que divulga a relação dos contribuintes beneficiados no cumprimento de obrigações tributárias 
relativas ao ICMS na prestação de serviço de transporte e na armazenagem de Etanol Hidratado Combustível - EHC e Etanol Anidro 
Combustível - EAC pelo sistema dutoviário. 

 
O DIRETOR DA SECRETARIA-EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o inciso XIII do art. 12 e o art. 35 do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 
12 de dezembro de 1997, por este ato, com base no § 1º da cláusula primeira do Protocolo ICMS nº 2, de 17 de fevereiro de 2014 e no § 1º da 
cláusula primeira do Protocolo ICMS nº 5, de 21 de março de 2014, 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º do Ato COTEPE/ICMS nº 20, de 25 de março de 2015, 
 
CONSIDERANDO a solicitação recebida da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul do Sul, no dia 10 de maio de 2022, 
registrada no Processo SEI nº 12004.100041/2020-04, torna público: 
 
Art. 1º O item 8 fica acrescido ao campo referente ao Estado do Mato Grosso do Sul na "Relação de contribuintes beneficiados" do Ato 
COTEPE/ICMS nº 23, de 27 de março de 2018, com a seguinte redação: 
 

ITEM   UF   TIPO DE ETANOL   CNPJ   INSCRIÇÃO ESTADUAL   RAZÃO SOCIAL   
EAC  EHC  

8  MS  NÃO  SIM  49972326003861  284424781  MOEMA BIOENERGIA S.A 
 
 
Art. 2º Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União. 
 

Carlos Henrique de Azevedo Oliveira 
 
 

ATO COTEPE/ICMS Nº 3/2022 
ALTERAÇÃO 

 
ATO COTEPE/ICMS Nº 36, de 18.05.2022 

(DOU de 19.05.2022) 
 

Altera o Ato COTEPE/ICMS nº 3/2022, que divulga relação de produtores de B100 optantes pelo tratamento tributário diferenciado para 
apuração e pagamento do ICMS incidente nas operações com B100 realizadas com diferimento ou suspensão, na forma do Convênio 
ICMS nº 206/2021. 

 
O DIRETOR DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o inciso XIII do art. 12 e o art. 35 do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 
12 de dezembro de 1997, por este ato, tendo em vista o disposto na cláusula terceira do Convênio ICMS nº 206, de 9 de dezembro de 2021, 
 
CONSIDERANDO a solicitação recebida da Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná, no dia 18 de maio de 2022, na forma do inciso I da 
cláusula terceira do Convênio ICMS nº 206/2021, registrada no Processo SEI nº 12004.100019/2022-18, torna público: 
 
Art. 1º O campo referente ao Estado do Paraná, com os itens 1 e 2, fica acrescido ao Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS nº 3, de 13 de 
janeiro de 2022, com a seguinte redação: 
 
Unidade Federada: PARANÁ   
ITEM  UF  CNPJ  RAZÃO SOCIAL  DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO 

TTD  
1  PR  12.613.484/0001-

23  
POTENCIAL BIODIESEL LTDA.  01.01.2022  

2  PR  07.322.382/0004-
61  

BSBIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL SUL BRASIL 
S.A.  

01.01.2022 
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Art. 2º Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União. 
 

Carlos Henrique de Azevedo Oliveira 
 
 

CONVÊNIOS ICMS 
RATIFICAÇÕES 

 
ATO DECLARATÓRIO CONFAZ Nº 14, de 16.05.2022 

(DOU de 17.05.2022) 
 

Ratifica Convênios ICMS aprovados na 349ª Reunião Extraordinária do CONFAZ, realizada no dia 28.04.2022 e publicados no DOU no dia 
29.04.2022. 

 
O DIRETOR DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, com fulcro no art. 5º da 
Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso X do art. 5º e pelo parágrafo único 
do art. 37 do Regimento desse Conselho, declara ratificados os convênios ICMS a seguir identificados, celebrados na 349ª Reunião 
Extraordinária do CONFAZ, realizada no dia 28 de abril de 2022: 
 
CONVÊNIO ICMS nº 61/2022 - Revigora e prorroga as disposições do Convênio ICMS nº 65/2019, que autoriza o Estado do Amapá a 
conceder isenção do ICMS nas condições que especifica; 
 
CONVÊNIO ICMS nº 62/2022 - Dispõe sobre a adesão do Estado de Sergipe às cláusulas segunda e terceira e altera o Convênio ICMS nº 
19/2022, que autoriza as unidades federadas que menciona a reduzir a base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações de saída 
interestaduais realizadas com bovinos; 
 
CONVÊNIO ICMS nº 64/2022 - Dispõe sobre a adesão do Estado de Pernambuco e altera o Convênio ICMS nº 47/2022, que autoriza as 
unidades federadas que menciona a revogar benefício fiscal concedido com fundamento no Convênio ICMS nº 18/1995, que concede isenção 
do ICMS nas operações com mercadorias ou bens, provenientes do exterior, na forma que especifica; 
 
CONVÊNIO ICMS nº 65/2022 - Altera o Convênio ICMS nº 79/2020, que autoriza as unidades federadas que menciona a dispensar ou reduzir 
juros, multas e demais acréscimos legais, mediante quitação ou parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive 
os decorrentes da situação de emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) na forma que 
especifica. 
 

Carlos Henrique de Azevedo Oliveira 
 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 192/2022 
ALTERAÇÃO 

 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.118, de 17.05.2022 

(DOU de 18.05.2022) 
 

Altera a Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, que define os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, ainda que as operações se iniciem no exterior. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com 
força de lei: 
 
Art. 1º A Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
"Art. 9º As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4º da 
Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II a IV do caput do art. 23 da Lei nº 
10.865, de 30 de abril de 2004, e os art. 3º e art. 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a zero até 31 de dezembro de 
2022. 
 
§ 1º As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na 
Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Contribuição Social para o Financiamento 
da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - Cofins-Importação incidentes na importação de 
óleo diesel e suas correntes, de biodiesel e de gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, e de querosene de aviação de 
que tratam o § 8º do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, e o art. 7º da Lei nº 11.116, de 2005, ficam reduzidas a zero no prazo estabelecido no 
caput. 
 
§ 2º Aplica-se às pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras dos produtos de que trata o caput o disposto no art. 17 da Lei nº 11.033, de 21 
de dezembro de 2004." (NR) 
 
Art. 2º Fica revogado o parágrafo único do art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022. 
 
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 17 de maio de 2022; 201º da Independência e 134º da República. 
 

Jair Messias Bolsonaro 
Paulo Guedes 


