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Medidas legais de 25 de agosto de 2022 
 

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

 
Ato Normativo Ementa / Explicação 

 
Lei nº 14.438, de 24 de agosto de 

2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital 
para Empreendedores (SIM Digital); promove alterações na 
gestão e nos procedimentos de recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 
1991, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 8.036, de 11 de maio 
de 1990, 13.636, de 20 de março de 2018, e 14.118, de 12 de 
janeiro de 2021; e revoga dispositivo da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991”. 
 
Explicação: sanção da MPV 1107/2022, que institui o SIM 
Digital com os seguintes objetivos: (i) criar incentivos à 
formalização do trabalho e ao empreendedorismo; (ii) incentivar 
a inclusão financeira e o acesso ao crédito para empreendedores 
excluídos do sistema financeiro; e (iii) ampliar os mecanismos de 
garantia para a concessão de microcrédito produtivo para 
empreendedores, inclusive por meio do Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO). 
 
Os empréstimos poderão ser de R$ 1,5 mil, no caso de pessoas 
físicas, ou de R$ 4,5 mil, para microempreendedores individuais 
(MEI). As operações de microcrédito serão concedidas 
exclusivamente a pessoas naturais e a microempreendedores 
individuais que não tenham, em 31 de janeiro de 2022, operações 
de crédito ativas. 
 
Taxa e prazo – Estabelece, também, que os empréstimos do SIM 
Digital serão garantidos pelo Fundo Garantidor de Microfinanças 
(FGM); e permite a participação de qualquer banco para 
emprestar seus recursos com a garantia do FGM com taxas de 
3,6% ao mês e o prazo máximo de 24 meses para pagar. 
 
FGTS – A Lei autoriza o uso dos recursos do FGTS como fonte 
de garantia, para diminuir o risco dessas operações; e altera as 
datas de recolhimento de contribuições previdenciárias, que 
deverão ter sua arrecadação até o dia 20 de cada mês. 
 
Além disso, autoriza o uso de R$ 3 bilhões do FGTS para garantir 
operações de microcrédito, e aumenta o prazo máximo de 
empréstimos imobiliários financiados pelo FGTS de 30 anos para 
35 anos. Muda procedimentos para um ato do empregador ser 
considerado infração em alguns casos e estipula a multa de 30% 
sobre o débito atualizado apurado pelo fiscal do trabalho 
confessado pelo empregador ou lançado de ofício. Prevê que o 
montante transferido pelo FGTS ao FGM e também ao Fundo 
Garantidor da Habitação Popular (FGHab) não contará com 
correção monetária igual à da conta vinculada, com taxas de juros 
média de 3% ao ano. 
 

 
Decreto nº 11.182/2022, de 24 de 

agosto de 2022 
 



Foco Assessoria e Consultoria 
Medidas Legais  

Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F, Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-905, Brasília-DF  

Tel./Fax: +55 (61) 3327 1289 - home-page: www.foco-legislativo.com.br - e-mail: foco@foco-legislativo.com.br 2 
 

 
DOU 1 Extra A de 24/8/2022 

 
Visualizar medida 

 

“Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 11.158, de 29 
de julho de 2022”.  
 
Explicação: retoma a alíquota do IPI para diversos produtos, 
reestabelecendo os patamares vigentes antes da redução de 
35%. Nesse sentido, destaca-se: computadores (NCM 
8471.30.90), com nova alíquota fixada em 15%; e outros bens do 
setor de TIC, como: digitalizadores de imagens (NCM 
8471.90.14), placas de memória (NCM 9473.30.42), e circuitos 
impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados 
(NCM 9473.50.10). 
 

 
Portaria SECEX nº 208, de 24 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Altera a Portaria SECEX nº 44, de 24 de julho de 2020, que 
dispõe sobre os regimes aduaneiros especiais de drawback”. 
 
Explicação: entre outros, estabelece que as importações 
cursadas ao amparo do regime de drawback suspensão e de 
drawback isenção não estão sujeitas ao exame de similaridade. 
Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2022. 
 

 
Portaria SETO/ME nº 1.554, de 24 de 

agosto de 2022 
 

Visualizar medida 
 

 
“Institui o 1º Concurso Inovação em Custos no Setor Público”. 
 
Explicação: institui o 1º Concurso Inovação em Custos no Setor 
Público, com a finalidade de incentivar a implementação de 
inovação na gestão de custos pelos órgãos e entidades 
integrantes da administração pública federal que produza 
resultados positivos para o serviço público e para a sociedade; 
reconhecer e valorizar equipes de servidores públicos que atuem 
de forma criativa e proativa na gestão de custos, em benefício do 
interesse público; e disseminar soluções inovadoras que sirvam 
de inspiração ou referência para outras iniciativas e colaborem 
para fortalecer a gestão de custos no governo federal. 
 

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


