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CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
PÁGINA(S): 8, 10 A 13, 30, 34 E 35, 49 E 50, 59 E 61 
INSTR.: INSERIR REDAÇÃO / EXCLUIR NOTAS

Art. 5o  .......................................................................................
.....................................................................................................
LXXVIII –  ......................................................................................
•   ................................................................................................
•   ................................................................................................;

LXXIX – é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos 
dados pessoais, inclusive nos meios digitais.
• Inciso LXXIX acrescido pela EC no 115, de 10‑2‑2022.

.....................................................................................................
Art. 6o  .......................................................................................
.....................................................................................................
Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade 
social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder 
público em programa permanente de transferência de renda, cujas 
normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada 
a legislação fiscal e orçamentária.
• Parágrafo único acrescido pela EC no 114, de 16‑12‑2021.

.....................................................................................................
Art. 14.  ....................................................................................
.....................................................................................................
§ 11. ............................................................................................
§ 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as 
consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras 
Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) 
dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais 
relativos ao número de quesitos.
§ 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões subme‑
tidas às consultas populares nos termos do § 12 ocorrerão durante 
as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita 
no rádio e na televisão.
• §§ 12 e 13 acrescidos pela EC no 111, de 28‑9‑2021.

.....................................................................................................
Art. 17.  ....................................................................................
.....................................................................................................
§ 5o  .............................................................................................
•   ................................................................................................

§ 6o Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados 
Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual 
tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência 
do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em 
lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para 
fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros 
fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.
• § 6o acrescido pela EC no 111, de 28‑9‑2021.

§ 7o Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por 
cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção 
de programas de promoção e difusão da participação política das 
mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.
§ 8o O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 
e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, 
bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão 
a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão 
ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número 
de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme crité‑
rios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas 
estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário.
• §§ 7o e 8o acrescidos pela EC no 117, de 5‑4‑2022.

.....................................................................................................
Art. 21.  ....................................................................................
.....................................................................................................
XXIII –  ..........................................................................................
.....................................................................................................
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e 

a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e 
industriais;

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comer‑
cialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso 
médicos;

• Alíneas b e c com a redação dada pela EC no 118, de 28‑4‑2022.

.....................................................................................................
XXV –  ..........................................................................................
•   ................................................................................................;

XXVI – organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados 
pessoais, nos termos da lei.
• Inciso XXVI acrescido pela EC no 115, de 10‑2‑2022.

.....................................................................................................
Art. 22.  ....................................................................................
.....................................................................................................
XXX – proteção e tratamento de dados pessoais.
• Inciso XXX acrescido pela EC no 115, de 10‑2‑2022.

Parágrafo único.  ........................................................................
.....................................................................................................
Art. 28. A eleição do Governador e do Vice‑Governador de Estado, 
para mandato de 4 (quatro) anos, realizar‑se‑á no primeiro domingo 
de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, 
em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do 
mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro 
do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no 
art. 77 desta Constituição.
• Caput com a redação dada pela EC no 111, de 28‑9‑2021.
• Art. 5o da EC no 111, de 28‑9‑2021, que estabelece que a altera‑

ção efetuada neste caput será aplicada a partir das eleições de 
2026.

§ 1o  .............................................................................................
.....................................................................................................
Art. 82. O mandato do Presidente da República é de 4 (quatro) 
anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição.
• Artigo com a redação dada pela EC no 111, de 28‑9‑2021.
• Art. 5o da EC no 111, de 28‑9‑2021, que estabelece que a altera‑

ção efetuada neste artigo será aplicada a partir das eleições de 
2026.

.....................................................................................................
Art. 100.  .................................................................................
.....................................................................................................
§ 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito 
público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos 
de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios ju‑
diciários apresentados até 2 de abril, fazendo‑se o pagamento até 
o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados 
monetariamente.
• § 5o com a redação dada pela EC no 114, de 16‑12‑2021.
•   ................................................................................................

§ 6o  .............................................................................................
.....................................................................................................
§ 9o Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e 
mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor 
correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra 
o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado 
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§ 3o As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação 
à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da 
conduta ou pela negativa da autoria.
§ 4o A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, 
confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual 
trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos 
de absolvição previstos no art. 386 do Decreto‑Lei no 3.689, de 3 
de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
§ 5o Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão 
ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta Lei.
• §§ 1o a 5o acrescidos pela Lei no 14.230, de 25‑10‑2021.

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta Lei, o 
Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade 
administrativa ou mediante representação formulada de acordo 
com o disposto no art. 14 desta Lei, poderá instaurar inquérito 
civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a 
instauração de inquérito policial.
• Caput com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25‑10‑2021.

Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nesta Lei, 
será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação 
por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas 
alegações e auxiliem na elucidação dos fatos.
• Parágrafo único acrescido pela Lei no 14.230, de 25‑10‑2021.

Capítulo VII 
DA PRESCRIÇÃO

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta 
Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência 
do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que 
cessou a permanência.
• Caput com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25‑10‑2021.

I a III – Revogados. Lei no 14.230, de 25‑10‑2021.
§ 1o A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo 
para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso 
do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não 
concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão.
§ 2o O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será 
concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 
corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante 
ato fundamentado submetido à revisão da instância competente 
do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.
§ 3o Encerrado o prazo previsto no § 2o deste artigo, a ação de‑
verá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de 
arquivamento do inquérito civil.
§ 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo 
interrompe‑se:
I – pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;
II – pela publicação da sentença condenatória;
III – pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça 
ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória 
ou que reforma sentença de improcedência;
IV – pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal 
de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma 
acórdão de improcedência;
V – pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal 
Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma 
acórdão de improcedência.
§ 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da 
interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.
§ 6o A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos 
relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato 
de improbidade.

§ 7o Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo 
processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles 
estendem‑se aos demais.
§ 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, 
deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, re‑
conhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora 
e decretá‑la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos 
referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo.
• §§ 1o a 8o acrescidos pela Lei no 14.230, de 25‑10‑2021.

Art. 23‑A. É dever do poder público oferecer contínua capaci‑
tação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção 
ou repressão de atos de improbidade administrativa.
Art. 23‑B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não 
haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de 
honorários periciais e de quaisquer outras despesas.
§ 1o No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas 
processuais serão pagas ao final.
§ 2o Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso 
de improcedência da ação de improbidade se comprovada má‑fé.
Art. 23‑C. Atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda pa‑
trimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação 
de recursos públicos dos partidos políticos, ou de suas fundações, 
serão responsabilizados nos termos da Lei no 9.096, de 19 de 
setembro de 1995.
• Arts. 23‑A a 23‑C acrescidos pela Lei no 14.230, de 25‑10‑2021.

Capítulo VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25. Ficam revogadas as Leis nos 3.164, de 1o de junho de 
1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 1958, e demais disposições 
em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992;  
171o da Independência e  

104o da República.
Fernando Collor

LEI No 8.906/1994 (ESTATUTO DA 
ADVOCACIA E DA OAB) 
PÁGINA(S): 601 
INSTR.: INSERIR NOTA

Art. 3o  .......................................................................................
§ 1o  .............................................................................................
• O STF, por maioria dos votos, julgou improcedente a ADIN 

no 4.636, conferindo interpretação conforme à CF a este pará‑
grafo, declarando‑se inconstitucional qualquer interpretação 
que resulte no condicionamento da capacidade postulatória dos 
membros da Defensoria Pública à inscrição dos Defensores Pú‑
blicos na OAB (DOU de 12‑11‑2021).

LEI No 8.935/1994 (LEI DOS SERVIÇOS 
NOTARIAIS E DE REGISTRO) 
PÁGINA(S): 613 E 614 
INSTR.: ALTERAR/INSERIR REDAÇÃO

Art. 30.  ....................................................................................
.....................................................................................................
XIV – observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo com‑
petente; e
• Inciso XIV com a redação dada pela MP no 1.085, de 27‑12‑2021, 

que até o encerramento desta edição não havia sido convertida 
em lei.
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XV – admitir pagamento dos emolumentos, das custas e das 
despesas por meios eletrônicos, a critério do usuário, inclusive 
mediante parcelamento.
• Inciso XV acrescido pela MP no 1.085, de 27‑12‑2021, que até o 

encerramento desta edição não havia sido convertida em lei.

.....................................................................................................
Art. 42‑A. Revogado. MP no 1.085, de 27‑12‑2021, que até o 
encerramento desta edição não havia sido convertida em lei.

LEI No 9.028/1995 
PÁGINA(S): 623 
INSTR.: ALTERAR REDAÇÃO

Art. 17. Revogado. Lei no 14.204, de 16‑9‑2021.

LEI No 9.074/1995 
PÁGINA(S): 625 E 627 
INSTR.: ALTERAR/INSERIR REDAÇÃO

Art. 2o  .......................................................................................
.....................................................................................................
§ 4o A outorga para exploração indireta de ferrovias em regime de 
direito privado será exercida mediante autorização, na forma da 
legislação específica.
• § 4o acrescido pela Lei no 14.273, de 23‑12‑2021.

.....................................................................................................
Art. 4o‑E.  .................................................................................
• Caput acrescido pela Lei no 14.182, de 12‑7‑2021.

I – 25% (vinte e cinco por cento) do valor da subvenção de que 
tratam os incisos XIII e XVIII do caput do art. 13 da Lei no 10.438, 
de 26 de abril de 2002, recebida pela prestadora de serviço público 
de distribuição de energia elétrica adquirida; ou
• Inciso I com a redação dada pela Lei no 14.299, de 5‑1‑2022.

II –  ...............................................................................................
• Inciso II acrescido pela Lei no 14.182, de 12‑7‑2021.

§ 1o  .............................................................................................
.....................................................................................................
§ 3o  .............................................................................................
• §§ 1o a 3o acrescidos pela Lei no 14.182, de 12‑7‑2021.

LEI No 9.096/1995 (LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS) 
PÁGINA(S): 632, 637 E 638 
INSTR.: INSERIR REDAÇÃO

Art. 11.  ....................................................................................
.....................................................................................................
Art. 11‑A. Dois ou mais partidos políticos poderão reunir‑se 
em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro 
perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma 
única agremiação partidária.
§ 1o Aplicam‑se à federação de partidos todas as normas que regem 
o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária.
§ 2o Assegura‑se a preservação da identidade e da autonomia dos 
partidos integrantes de federação.
§ 3o A criação de federação obedecerá às seguintes regras:
I – a federação somente poderá ser integrada por partidos com 
registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral;
II – os partidos reunidos em federação deverão permanecer a ela 
filiados por, no mínimo, 4 (quatro) anos;
III – a federação poderá ser constituída até a data final do período 
de realização das convenções partidárias;

IV – a federação terá abrangência nacional e seu registro será 
encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
§ 4o O descumprimento do disposto no inciso II do § 3o deste artigo 
acarretará ao partido vedação de ingressar em federação, de celebrar 
coligação nas 2 (duas) eleições seguintes e, até completar o prazo 
mínimo remanescente, de utilizar o fundo partidário.
§ 5o Na hipótese de desligamento de 1 (um) ou mais partidos, a 
federação continuará em funcionamento, até a eleição seguinte, 
desde que nela permaneçam 2 (dois) ou mais partidos.
§ 6o O pedido de registro de federação de partidos encaminhado 
ao Tribunal Superior Eleitoral será acompanhado dos seguintes 
documentos:
I – cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos 
órgãos de deliberação nacional de cada um dos partidos integrantes 
da federação;
II – cópia do programa e do estatuto comuns da federação constituída;
III – ata de eleição do órgão de direção nacional da federação.
§ 7o O estatuto de que trata o inciso II do § 6o deste artigo definirá 
as regras para a composição da lista da federação para as eleições 
proporcionais.
§ 8o Aplicam‑se à federação de partidos todas as normas que regem 
as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, 
inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para 
as eleições majoritárias e proporcionais, à arrecadação e aplicação 
de recursos em campanhas eleitorais, à propaganda eleitoral, à 
contagem de votos, à obtenção de cadeiras, à prestação de contas 
e à convocação de suplentes.
§ 9o Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, 
sem justa causa, de partido que integra federação.
• Art. 11‑A acrescido pela Lei no 14.208, de 28‑9‑2021.

.....................................................................................................
Art. 15.  ....................................................................................
....................................................................................................;
X – prevenção, repressão e combate à violência política contra a 
mulher.
• Inciso X acrescido pela Lei no 14.192, de 4‑8‑2021.

.....................................................................................................
Art. 15‑A.  ................................................................................
•   ................................................................................................
• O STF, por maioria dos votos, julgou procedente o pedido for‑

mulado na ADECON no 31, para declarar a plena validade deste 
caput (DOU de 25‑2‑2022).

.....................................................................................................
Art. 44.  ....................................................................................
.....................................................................................................
X –  ...............................................................................................
• Inciso X acrescido pela Lei no 13.877, de 27‑9‑2019.

XI – no custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados 
diretamente com provedor de aplicação de internet com sede e 
foro no País, incluída a priorização paga de conteúdos resultantes 
de aplicações de busca na internet, inclusive plataforma de com‑
partilhamento de vídeos e redes sociais, mediante o pagamento por 
meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de transferência 
eletrônica diretamente para conta do provedor, proibido, nos anos 
de eleição, no período desde o início do prazo das convenções 
partidárias até a data do pleito.
• Inciso XI com a redação dada pela Lei no 14.291, de 3‑1‑2022.

.....................................................................................................
Art. 50‑A. A propaganda partidária gratuita mediante transmissão 
no rádio e na televisão será realizada entre as 19h30 (dezenove horas 
e trinta minutos) e as 22h30 (vinte e duas horas e trinta minutos), em 
âmbito nacional e estadual, por iniciativa e sob a responsabilidade 
dos respectivos órgãos de direção partidária.
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II – não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive em 
recuperação judicial, e a ele não se estenderá o disposto no art. 50 
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), no 
art. 855‑A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto‑Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, nos arts. 124, 134 e 
135 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional), e em outras disposições atinentes à desconsideração da 
personalidade jurídica existentes na legislação vigente.
Parágrafo único. As disposições do inciso II do caput deste artigo 
não se aplicam às hipóteses de dolo, de fraude ou de simulação 
com o envolvimento do investidor.

Capítulo IV
DO FOMENTO À PESQUISA, AO 

DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO
Art. 9o As empresas que possuem obrigações de investimento 
em pesquisa, desenvolvimento e inovação, decorrentes de 
outorgas ou de delegações firmadas por meio de agências regula‑
doras, ficam autorizadas a cumprir seus compromissos com aporte 
de recursos em startups por meio de:
I – fundos patrimoniais de que trata a Lei no 13.800, de 4 de janeiro 
de 2019, destinados à inovação, na forma do regulamento;
II – Fundos de Investimento em Participações (FIP), autorizados pela 
CVM, nas categorias:
a) capital semente;
b) empresas emergentes; e
c) empresas com produção econômica intensiva em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação; e
III – investimentos em programas, em editais ou em concursos 
destinados a financiamento, a aceleração e a escalabilidade de 
startups, gerenciados por instituições públicas, tais como empresas 
públicas direcionadas ao desenvolvimento de pesquisa, inovação e 
novas tecnologias, fundações universitárias, entidades paraestatais e 
bancos de fomento que tenham como finalidade o desenvolvimento 
de empresas de base tecnológica, de ecossistemas empreendedores 
e de estímulo à inovação.
§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos percentuais 
mínimos legais ou contratuais estabelecidos para serem aportados 
em fundos públicos.
§ 2o O representante legal do FIP, do fundo patrimonial ou da 
instituição pública que receber recursos nos termos do caput deste 
artigo emitirá certificado comprobatório para fins de eficácia libe‑
ratória quanto às obrigações legais ou contratuais de investimento 
em pesquisa, desenvolvimento e inovação, na exata proporção do 
seu aporte, por ocasião:
I – da efetiva transferência do recurso ao fundo patrimonial, após 
a celebração de instrumento de transferência de recursos, no valor 
das despesas qualificadas para esse fim;
II – do efetivo comprometimento do recurso, após a assinatura do 
boletim de subscrição do FIP, nos termos do regulamento editado 
pela CVM; e
III – do efetivo recebimento do recurso pela instituição pública para 
efetivação de programas e de editais direcionados às atividades 
referidas no inciso III do caput do art. 9o desta Lei Complementar.
§ 3o Para que o fundo patrimonial ou o FIP capte recursos perante 
as empresas que possuem obrigações legais ou contratuais de 
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e para 
que essa captação tenha eficácia liberatória quanto às obrigações, 
a sua destinação estará adstrita às diretivas indicadas pela entidade 
setorial responsável por fiscalizar tais obrigações.
Art. 10. Ato do Poder Executivo federal regulamentará a forma de 
prestação de contas do FIP, do fundo patrimonial ou da instituição 
pública que receber recursos nos termos do art. 9o desta Lei Com‑
plementar e a fiscalização das obrigações legais ou contratuais de 
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Capítulo V
DOS PROGRAMAS DE AMBIENTE REGULATÓRIO 

EXPERIMENTAL (SANDBOX REGULATÓRIO)
Art. 11. Os órgãos e as entidades da administração 
pública com competência de regulamentação setorial poderão, 
individualmente ou em colaboração, no âmbito de programas de 
ambiente regulatório experimental (sandbox regulatório), afastar a 
incidência de normas sob sua competência em relação à entidade 
regulada ou aos grupos de entidades reguladas.
§ 1o A colaboração a que se refere o caput deste artigo poderá ser 
firmada entre os órgãos e as entidades, observadas suas competências.
§ 2o Entende‑se por ambiente regulatório experimental (sandbox 
regulatório) o disposto no inciso II do caput do art. 2o desta Lei 
Complementar.
§ 3o O órgão ou a entidade a que se refere o caput deste artigo 
disporá sobre o funcionamento do programa de ambiente regulatório 
experimental e estabelecerá:
I – os critérios para seleção ou para qualificação do regulado;
II – a duração e o alcance da suspensão da incidência das normas; e
III – as normas abrangidas.

Capítulo VI
DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PELO ESTADO

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. As licitações e os contratos a que se refere este 
Capítulo têm por finalidade:
I – resolver demandas públicas que exijam solução inovadora com 
emprego de tecnologia; e
II – promover a inovação no setor produtivo por meio do uso do 
poder de compra do Estado.
§ 1o Os órgãos e as entidades da administração pública direta, 
autárquica e fundacional de quaisquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios subordinam‑se ao 
regime disposto neste Capítulo.
§ 2o As empresas públicas, as sociedades de economia mista 
e suas subsidiárias poderão adotar, no que couber, as disposições 
deste Capítulo, nos termos do regulamento interno de licitações e 
contratações de que trata o art. 40 da Lei no 13.303, de 30 de junho 
de 2016, e seus conselhos de administração poderão estabelecer 
valores diferenciados para os limites de que tratam o § 2o do art. 14 
e o § 3o do art. 15 desta Lei Complementar.
§ 3o Os valores estabelecidos neste Capítulo poderão ser anualmente 
atualizados pelo Poder Executivo federal, de acordo com o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro que 
venha a substituí‑lo.

Seção II
DA LICITAÇÃO

Art. 13. A administração pública poderá contratar pessoas 
físicas ou jurídicas, isoladamente ou em consórcio, para o teste de 
soluções inovadoras por elas desenvolvidas ou a ser desenvolvidas, 
com ou sem risco tecnológico, por meio de licitação na modalidade 
especial regida por esta Lei Complementar.
§ 1o A delimitação do escopo da licitação poderá restringir‑se à 
indicação do problema a ser resolvido e dos resultados esperados 
pela administração pública, incluídos os desafios tecnológicos a 
serem superados, dispensada a descrição de eventual solução técnica 
previamente mapeada e suas especificações técnicas, e caberá aos 
licitantes propor diferentes meios para a resolução do problema.
§ 2o O edital da licitação será divulgado, com antecedência de, 
no mínimo, 30 (trinta) dias corridos até a data de recebimento 
das propostas:
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I – em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de licitações 
ou mantido pelo ente público licitante; e
II – no diário oficial do ente federativo.
§ 3o As propostas serão avaliadas e julgadas por comissão especial 
integrada por, no mínimo, 3 (três) pessoas de reputação ilibada 
e reconhecido conhecimento no assunto, das quais:
I – 1 (uma) deverá ser servidor público integrante do órgão para o 
qual o serviço está sendo contratado; e
II – 1 (uma) deverá ser professor de instituição pública de educação 
superior na área relacionada ao tema da contratação.
§ 4o Os critérios para julgamento das propostas deverão con‑
siderar, sem prejuízo de outros definidos no edital:
I – o potencial de resolução do problema pela solução proposta e, 
se for o caso, da provável economia para a administração pública;
II – o grau de desenvolvimento da solução proposta;
III – a viabilidade e a maturidade do modelo de negócio da solução;
IV – a viabilidade econômica da proposta, considerados os recursos 
financeiros disponíveis para a celebração dos contratos; e
V – a demonstração comparativa de custo e benefício da proposta 
em relação às opções funcionalmente equivalentes.
§ 5o O preço indicado pelos proponentes para execução do objeto 
será critério de julgamento somente na forma disposta nos incisos 
IV e V do § 4o deste artigo.
§ 6o A licitação poderá selecionar mais de uma proposta para 
a celebração do contrato de que trata o art. 14 desta Lei Comple‑
mentar, hipótese em que caberá ao edital limitar a quantidade de 
propostas selecionáveis.
§ 7o A análise da documentação relativa aos requisitos de habilitação 
será posterior à fase de julgamento das propostas e contemplará 
somente os proponentes selecionados.
§ 8o Ressalvado o disposto no § 3o do art. 195 da Constituição 
Federal, a administração pública poderá, mediante justificativa 
expressa, dispensar, no todo ou em parte:
I – a documentação de habilitação de que tratam os incisos I, II e 
III, bem como a regularidade fiscal prevista no inciso IV do caput do 
art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e
II – a prestação de garantia para a contratação.
§ 9o Após a fase de julgamento das propostas, a administração pú‑
blica poderá negociar com os selecionados as condições econômicas 
mais vantajosas para a administração e os critérios de remuneração 
que serão adotados, observado o disposto no § 3o do art. 14 desta 
Lei Complementar.
§ 10. Encerrada a fase de julgamento e de negociação de que trata 
o § 9o deste artigo, na hipótese de o preço ser superior à estimativa, 
a administração pública poderá, mediante justificativa expressa, 
com base na demonstração comparativa entre o custo e o benefí‑
cio da proposta, aceitar o preço ofertado, desde que seja superior 
em termos de inovações, de redução do prazo de execução ou de 
facilidade de manutenção ou operação, limitado ao valor máximo 
que se propõe a pagar.

Seção III
DO CONTRATO PÚBLICO PARA SOLUÇÃO INOVADORA

Art. 14. Após homologação do resultado da licitação, a ad‑
ministração pública celebrará Contrato Público para Solução 
Inovadora (CPSI) com as proponentes selecionadas, com vigência 
limitada a 12 (doze) meses, prorrogável por mais um período 
de até 12 (doze) meses.
§ 1o O CPSI deverá conter, entre outras cláusulas:
I – as metas a serem atingidas para que seja possível a validação do 
êxito da solução inovadora e a metodologia para a sua aferição;
II – a forma e a periodicidade da entrega à administração pública de 
relatórios de andamento da execução contratual, que servirão de 
instrumento de monitoramento, e do relatório final a ser entregue 
pela contratada após a conclusão da última etapa ou meta do projeto;

III – a matriz de riscos entre as partes, incluídos os riscos referentes 
a caso fortuito, força maior, risco tecnológico, fato do príncipe e 
álea econômica extraordinária;
IV – a definição da titularidade dos direitos de propriedade intelectual 
das criações resultantes do CPSI; e
V – a participação nos resultados de sua exploração, assegurados 
às partes os direitos de exploração comercial, de licenciamento e 
de transferência da tecnologia de que são titulares.
§  2o O valor máximo a ser pago à contratada será de 
R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) por 
CPSI, sem prejuízo da possibilidade de o edital de que trata o art. 13 
desta Lei Complementar estabelecer limites inferiores.
§ 3o A remuneração da contratada deverá ser feita de acordo com 
um dos seguintes critérios:
I – preço fixo;
II – preço fixo mais remuneração variável de incentivo;
III – reembolso de custos sem remuneração adicional;
IV – reembolso de custos mais remuneração variável de incentivo; ou
V – reembolso de custos mais remuneração fixa de incentivo.
§ 4o Nas hipóteses em que houver risco tecnológico, os pagamentos 
serão efetuados proporcionalmente aos trabalhos executados, 
de acordo com o cronograma físico‑financeiro aprovado, observado 
o critério de remuneração previsto contratualmente.
§ 5o Com exceção das remunerações variáveis de incentivo 
vinculadas ao cumprimento das metas contratuais, a administra‑
ção pública deverá efetuar o pagamento conforme o critério 
adotado, ainda que os resultados almejados não sejam atingidos 
em decorrência do risco tecnológico, sem prejuízo da rescisão an‑
tecipada do contrato caso seja comprovada a inviabilidade técnica 
ou econômica da solução.
§ 6o Na hipótese de a execução do objeto ser dividida em etapas, o 
pagamento relativo a cada etapa poderá adotar critérios distintos 
de remuneração.
§ 7o Os pagamentos serão feitos após a execução dos traba‑
lhos, e, a fim de garantir os meios financeiros para que a contratada 
implemente a etapa inicial do projeto, a administração pública deverá 
prever em edital o pagamento antecipado de uma parcela 
do preço anteriormente ao início da execução do objeto, mediante 
justificativa expressa.
§ 8o Na hipótese prevista no § 7o deste artigo, a administração pública 
certificar‑se‑á da execução da etapa inicial e, se houver inexecução 
injustificada, exigirá a devolução do valor antecipado ou efetuará 
as glosas necessárias nos pagamentos subsequentes, se houver.

Seção IV
DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

Art. 15. Encerrado o contrato de que trata o art. 14 desta Lei 
Complementar, a administração pública poderá celebrar com 
a mesma contratada, sem nova licitação, contrato para o 
fornecimento do produto, do processo ou da solução resultante do 
CPSI ou, se for o caso, para integração da solução à infraestrutura 
tecnológica ou ao processo de trabalho da administração pública.
§ 1o Na hipótese prevista no § 6o do art. 13 desta Lei Complementar, 
quando mais de uma contratada cumprir satisfatoriamente as metas 
estabelecidas no CPSI, o contrato de fornecimento será firmado, 
mediante justificativa, com aquela cujo produto, processo ou solução 
atenda melhor às demandas públicas em termos de relação de custo 
e benefício com dimensões de qualidade e preço.
§ 2o A vigência do contrato de fornecimento será limitada a 
24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por mais um período de 
até 24 (vinte e quatro) meses.
§ 3o Os contratos de fornecimento serão limitados a 5 (cinco) vezes 
o valor máximo definido no § 2o do art. 14 desta Lei Complementar 
para o CPSI, incluídas as eventuais prorrogações, hipótese em que 
o limite poderá ser ultrapassado nos casos de reajuste de preços e 
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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 empreendimen‑
to com múltiplas unidades consumidoras que injetou a energia 
elétrica; ou
IV – unidades consumidoras de titular integrante de geração com‑
partilhada 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 utiliza‑
ção 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, coopera‑
tiva 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 consumi‑
dor‑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 consumi‑
doras 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 dis‑
tribuição 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 con‑
sumidora seja maior ou igual ao valor mínimo faturável da energia 
estabelecido na regulamentação vigente.
§ 1o Para as unidades consumidoras participantes do SCEE não 
enquadradas no caput do 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 equi‑
valentes, 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 con‑
sumida 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 mi‑
nigeração 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 
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Art. 14. O recebimento e o processamento imediato do 
pedido de cancelamento de serviço feito pelo consumidor, por meio 
do SAC, observará as seguintes diretrizes:
I – o pedido de cancelamento será permitido e assegurado ao 
consumidor por todos os meios disponíveis para a contratação do 
serviço, observadas as condições aplicáveis à rescisão e as multas 
decorrentes de cláusulas contratuais;
II – os efeitos do pedido de cancelamento serão imediatos, inde‑
pendentemente do adimplemento contratual, exceto quando for 
necessário o processamento técnico da demanda;
III – será assegurada ao consumidor a informação sobre eventuais con‑
dições aplicáveis à rescisão e as multas incidentes por descumprimento 
de cláusulas contratuais de permanência mínima, quando cabíveis;
IV – o comprovante do pedido de cancelamento será encaminhado por 
correspondência ou por meio eletrônico, a critério do consumidor; e
V – poderá ser oferecida a opção para cancelamento programado, 
sujeita à anuência do consumidor.
Parágrafo único. Os órgãos ou as entidades reguladoras compe‑
tentes fixarão prazo para a conclusão do processamento técnico da 
demanda de que trata o inciso II do caput.

Capítulo VI
DA EFETIVIDADE

Art. 15. À Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública competirá desenvolver a metodologia 
e implementar a ferramenta de acompanhamento da efe‑
tividade dos SAC, ouvidos os órgãos e as entidades reguladoras, 
os integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e os 
representantes de prestadores de serviços de relacionamento com 
consumidores.
§ 1o No desenvolvimento da metodologia e na implementação da 
ferramenta de que trata o caput, serão considerados, no mínimo, 
os seguintes parâmetros:
I – quantidade de reclamações referentes ao SAC, ponderada por 
quantidade de clientes ou de unidades de produção;
II – taxa de resolução das demandas, sob a ótica do consumidor;
III – índice de reclamações junto aos órgãos de defesa do consumi‑
dor, principalmente no Sistema Nacional de Informações de Defesa 
do Consumidor e no sítio eletrônico do consumidor.gov.br, ou nas 
plataformas que venham a substituí‑los;
IV – índice de reclamações no órgão ou na entidade reguladora 
setorial; e
V – grau de satisfação do consumidor.
§ 2o A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública dará transparência à metodologia e à ferra‑
menta de acompanhamento da efetividade dos SAC de que trata 
o caput, divulgados, no mínimo, uma vez ao ano, os resultados 
da implementação da ferramenta.
§ 3o A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública poderá solicitar dados e informações aos for‑
necedores, observadas as hipóteses legais de sigilo, com vistas ao 
acompanhamento da efetividade dos SAC.
§ 4o Os dados e as informações de que trata o § 3o poderão 
ser compartilhados com os órgãos ou as entidades reguladoras 
competentes, nos termos do disposto no Decreto no 10.046, de 9 
de outubro de 2019.

§ 5o Com base na ferramenta de que trata o caput, a Secretaria 
Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
poderá, ao averiguar a baixa efetividade dos SAC de determinados 
fornecedores, estabelecer horário de atendimento telefônico por 
humano superior ao previsto no inciso I do caput do art. 5o.

Capítulo VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. A inobservância ao disposto neste Decreto acarretará a 
aplicação das sanções estabelecidas no art. 56 da Lei no 8.078, de 
1990 – Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação 
das sanções constantes dos regulamentos específicos dos órgãos e 
das entidades reguladoras.
Art. 17. Fica revogado o Decreto no 6.523, de 31 de julho de 2008.
Art. 18. Este Decreto entra em vigor cento e oitenta dias após 
a data de sua publicação.

Brasília, 5 de abril de 2022;  
201o da Independência e  

134o da República.
Jair Messias Bolsonaro

DEC. No 11.062/2022 
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DECRETO No 11.062,  
DE 4 DE MAIO DE 2022

Desqualifica como organização social o Centro Brasileiro de 
Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos.

• Publicado no DOU de 5‑5‑2022.

Art. 1o Fica desqualificada como organização social o Centro 
Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Pro‑
moção de Eventos – CEBRASPE, associação civil com sede em 
Brasília, Distrito Federal, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas ‑ CNPJ sob o no 18.284.407/0001‑53.
Art. 2o Fica revogado o Decreto no 8.078, de 19 de agosto de 2013.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de maio de 2022;  
201o da Independência e  

134o da República.
Jair Messias Bolsonaro

SÚMULAS DO STF 
PÁGINA(S): 1451 
INSTR.: ALTERAR REDAÇÃO

584. Cancelada. RE no 592.396 (DJe de 28‑3‑2016).

SÚMULAS DO STJ 
PÁGINA(S): 1466 
INSTR.: ALTERAR REDAÇÃO

528. Cancelada. DJe de 24‑2‑2022.


