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1. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

14/03/2021 – EDIÇÃO 49

Não houve publicações relevantes.

15/03/2022 – EDIÇÃO 50

Não houve publicações relevantes.

15/03/2022 – EDIÇÃO 50-A

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PORTARIA RFB Nº 155, DE 15 DE MARÇO DE 2022

P RORROGA

O

PRAZO

PARA

APRESENTAÇÃO

DA

D ECLARAÇÃO DE D ÉBITOS E C RÉDITOS T RIBUTÁRIOS
F EDERAIS P REVIDENCIÁRIOS E DE O UTRAS E NTIDADES
E

F UNDOS (DCTFW EB ) RELATIVA AO PERÍODO DE

APURAÇÃO FEVEREIRO DE

2022.

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 art. 10 da Instrução Normativa RFB nº 2.005, de 29 de janeiro de 2021,
resolve:

Art. 1º Fica prorrogado para o dia 18 de março de 2022 o prazo para apresentação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras

Entidades e Fundos (DCTFWeb), previsto inicialmente para o dia 15 de março de 2022
conforme disposto no art. 10 da Instrução Normativa RFB nº 2.005, de 29 de janeiro de 2021.
Parágrafo único. A prorrogação a que se refere o caput aplica-se, apenas, ao período de
apuração relativo a fevereiro de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JULIO CESAR VIEIRA GOMES

16/03/2022 – EDIÇÃO 51

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 10.997, DE 15 DE MARÇO DE 2022

A LTERA O D ECRETO Nº 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE
2007,

QUE

REGULAMENTA

O

I MPOSTO

SOBRE

O PERAÇÕES DE C RÉDITO , C ÂMBIO E S EGURO , OU
RELATIVAS A

T ÍTULOS OU V ALORES M OBILIÁRIOS –

IOF.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,caput,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 153, § 1º, da Constituição,
na Lei nº 5.143, de 20 de outubro de 1966, na Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966,
no Decreto-Lei nº 1.783, de 18 de abril de 1980, e na Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 15-C. A alíquota do IOF fica reduzida:
I - a zero, nas operações a que se refere o inciso XII do caput do art. 15-B;

II - a cinco inteiros e trinta e oito centésimos por cento, a partir de 2 de janeiro de 2023, nas
operações a que se referem os incisos VII, IX e X do caput do art. 15-B;
III - a quatro inteiros e trinta e oito centésimos por cento, a partir 2 de janeiro de 2024, nas
operações a que se referem os incisos VII, IX e X do caput do art. 15-B;
IV - a três inteiros e trinta e oito centésimos por cento, a partir 2 de janeiro de 2025, nas operações
a que se referem os incisos VII, IX e X do caput do art. 15-B;
V - a dois inteiros e trinta e oito centésimos por cento, a partir 2 de janeiro de 2026, nas operações
a que se referem os incisos VII, IX e X do caput do art. 15-B;
VI - a um inteiro e trinta e oito centésimos por cento, a partir 2 de janeiro de 2027, nas operações
a que se referem os incisos VII, IX e X do caput do art. 15-B;
VII - a zero, a partir de 2 de janeiro de 2028, nas operações a que se referem os incisos VII, IX, X,
XX e XXI do caput do art. 15-B; e
VIII - a zero, a partir de 2 de janeiro de 2029, nas operações de câmbio a que se refere o caput
do art. 15-B.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, considera-se a data da liquidação da operação
de câmbio." (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor três dias após a data de sua publicação.

Brasília, 15 de março de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.103, DE 15 DE MARÇO DE 2022

D ISPÕE SOBRE A EMISSÃO DE L ETRA DE R ISCO DE
S EGURO POR MEIO DE S OCIEDADE S EGURADORA DE
P ROPÓSITO

E SPECÍFICO ,

APLICÁVEIS

À

AS

REGRAS

SECURITIZAÇÃO

CREDITÓRIOS E À EMISSÃO DE

DE

GERAIS
DIREITOS

C ERTIFICADOS DE

R ECEBÍVEIS , E A FLEXIBILIZAÇÃO DO REQUISITO DE
INSTITUIÇÃO
SERVIÇO

DE

FINANCEIRA

PARA

ESCRITURAÇÃO

VALORES MOBILIÁRIOS .

E

A

PRESTAÇÃO

DE

CUSTÓDIA

DO
DE

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:

CAPÍTULO I
DO OBJETO

Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre:
I - a emissão de Letra de Risco de Seguro - LRS por meio de Sociedade Seguradora de
Propósito Específico - SSPE;
II - as regras gerais aplicáveis à securitização de direitos creditórios e à emissão de
Certificados de Recebíveis; e
III - a flexibilização do requisito de instituição financeira para a prestação do serviço de
escrituração e de custódia de valores mobiliários.

CAPÍTULO II
DA EMISSÃO DE LETRA DE RISCO DE SEGURO POR MEIO DE SOCIEDADE
SEGURADORA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

Seção I
Disposições gerais

Art. 2º A SSPE é a sociedade seguradora que tem como finalidade exclusiva realizar uma
ou mais operações, independentes patrimonialmente, de aceitação de riscos de seguros,
previdência complementar, saúde suplementar, resseguro ou retrocessão de uma ou mais
contrapartes e seu financiamento via emissão de LRS, instrumento de dívida vinculada a
riscos de seguros e resseguros.
§ 1º A SSPE captará para cada operação, por meio de emissão de LRS, recursos
necessários como garantias a riscos de seguros, previdência complementar, saúde
suplementar, resseguro ou retrocessão, denominados, para fins do disposto nesta Medida
Provisória, riscos de seguros e resseguros.
§ 2º As garantias de que trata o § 1º, em conjunto com o prêmio recebido, deverão
corresponder, no mínimo, ao valor nominal total da perda máxima possível, decorrente dos

riscos de seguros e resseguros aceitos, acrescido de despesas que possam ser incorridas
pela SSPE, e serão utilizadas exclusivamente para a cobertura dos riscos e o cumprimento
das obrigações representadas na LRS emitida.
§ 3º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se contraparte a sociedade
seguradora, o ressegurador, a entidade de previdência complementar, a operadora de saúde
suplementar, ou a pessoa jurídica, de natureza pública ou privada, sediada no País ou não,
que cede riscos de seguros e resseguros à SSPE, conforme critérios estabelecidos em
regulamentação específica.

Art. 3º A SSPE somente poderá ceder riscos em resseguro ou retrocessão nas hipóteses e
condições estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

Art. 4º Os contratos de cessão de riscos de seguros e resseguros à SSPE poderão utilizar,
entre outros, critérios matemáticos objetivos baseados em índices ou parâmetros para a
definição de valores garantidos e o acionamento de cobertura contratual.

Art. 5º A SSPE não responderá diretamente perante o segurado, participante, beneficiário
ou assistido pelo montante assumido quando a contraparte for sociedade seguradora,
ressegurador, entidade de previdência complementar ou operadora de saúde suplementar,
hipótese em que a contraparte ficará integralmente responsável pela indenização.
Parágrafo único. Na hipótese de insolvência, de decretação de liquidação ou de falência da
contraparte de que trata o caput, será permitido o pagamento direto, ao segurado,
participante, beneficiário ou assistido, da parcela de indenização ou benefício
correspondente à cessão do risco à SSPE, desde que o pagamento da parcela não tenha
sido realizado pela contraparte ao segurado nem à própria contraparte.

Art. 6º Os investidores titulares da LRS não poderão requerer a falência ou a liquidação da
SSPE.

Art. 7º Compete ao CNSP, além das demais competências previstas na legislação:

I - estabelecer as diretrizes e as normas referentes aos contratos e à aceitação, pela SSPE,
dos riscos de seguros e resseguros, do seu financiamento via emissão de LRS e das
condições da emissão;
II - regulamentar limites e restrições, quando aplicáveis, nas operações de que trata esta
Medida Provisória;
III - regulamentar os critérios previstos no § 3º do art. 2º;
IV - estabelecer a forma e as condições para o registro e o depósito da LRS;
V - determinar as demonstrações financeiras a serem elaboradas pela SSPE, a sua
periodicidade e a necessidade de auditoria efetuada por auditores independentes; e
VI - regulamentar os demais aspectos necessários à operacionalização do disposto nesta
Medida Provisória.

Art. 8º A distribuição e a oferta pública da LRS observarão o disposto em regulamentação
editada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Art. 9º Ato conjunto da Superintendência de Seguros Privados - Susep e do Conselho
Monetário Nacional - CMN disciplinará a atuação, os requisitos, as atribuições e as
responsabilidades do agente fiduciário nas operações de que trata esta Medida Provisória.

Art. 10. A SSPE será regulada também, no que couber, pela legislação aplicável às
sociedades seguradoras.

Seção II
Da Letra de Risco de Seguro

Art. 11. A LRS é um título de crédito nominativo, transferível e de livre negociação,
representativo de promessa de pagamento em dinheiro, vinculado a riscos de seguros e
resseguros.
§ 1º A LRS é de emissão exclusiva da SSPE de que trata esta Medida Provisória.
§ 2º A LRS deve possuir relação paritária com os riscos aceitos pela SSPE, que devem ser,
integralmente e no mesmo montante, cobertos pela LRS emitida.

§ 3º Os contratos de transferência de risco da contraparte para a SSPE, assim como a LRS,
devem garantir que a transferência de risco seja efetiva em todas as circunstâncias e que a
extensão dessa transferência esteja claramente definida e seja incontroversa.
§ 4º Os direitos dos investidores titulares das LRS estão, em todos os momentos,
subordinados às obrigações decorrentes do contrato de cessão de riscos à SSPE.
§ 5º A obrigação representada pela LRS extingue-se pela inexistência de riscos a decorrer,
sinistros a pagar e recursos a serem devolvidos aos seus titulares.

Art. 12. A LRS deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - nome e número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da SSPE
emitente;
II - nome e número de inscrição no CNPJ da contraparte que cede os riscos de seguros e
resseguros à SSPE emitente;
III - número de ordem, local, data de emissão e data do início da cobertura dos riscos de
seguros e resseguros;
IV - data de vencimento e data de expiração da cobertura dos riscos de seguros e
resseguros;
V - denominação "Letra de Risco de Seguro";
VI - tipo de cobertura e ramo;
VII - descrição dos riscos cedidos pela contraparte, inclusive quanto aos locais em que eles
se encontram;
VIII - valor nominal emitido e valor da perda máxima;
IX - moeda do valor nominal emitido;
X - nome do titular;
XI - taxa de juros e datas de sua exigibilidade, admitida a capitalização;
XII - remuneração da operação a ser paga à SSPE;
XIII - descrição dos ativos que lastreiam a LRS;
XIV - identificação do contrato ou da escritura de emissão da LRS; e
XV - identificação do agente fiduciário, se houver.

Art. 13. A LRS será emitida exclusivamente sob a forma escritural, por meio de lançamento
em sistema eletrônico da SSPE emissora.

§ 1º A SSPE emissora emitirá, mediante solicitação, certidão de inteiro teor do título.
§ 2º A certidão de que trata o § 1º poderá ser emitida na forma eletrônica, observados os
requisitos de segurança que garantam a autenticidade e a integridade do documento.

Art. 14. A LRS é título executivo extrajudicial e pode:
I - ser executada com base em certidão de inteiro teor emitida pela SSPE emissora; e
II - gerar valor de resgate inferior ao valor de sua emissão, em função da eventual ocorrência
de eventos cobertos decorrentes dos riscos de seguros e resseguros aceitos ou por seus
critérios de remuneração.

Seção III
Da independência patrimonial das operações

Art. 15. Cada operação de aceitação de riscos de seguros e resseguros e consequente
financiamento via emissão de LRS terá independência patrimonial em relação:
I - às demais operações de que trata o caput efetuadas pela mesma SSPE; e
II - à própria SSPE.
§ 1º A independência patrimonial de que trata o caput abrange a identidade própria e
individualizada nos aspectos regulamentares, cadastrais, atuariais, contábeis, de
investimentos e obrigações e será operacionalizada por meio da inscrição de cada operação
no CNPJ.
§ 2º O disposto neste artigo não confere personalidade jurídica às operações feitas pela
SSPE.
§ 3º A eventual insolvência da SSPE não afetará em nenhuma hipótese os patrimônios
independentes constituídos para cada operação, que continuarão afetados e vinculados às
LRS.
§ 4º Os patrimônios independentes constituídos para cada operação não serão alcançados
pelos efeitos da decretação de intervenção, liquidação extrajudicial ou falência da SSPE
emissora e não integrarão a massa concursal.

Art. 16. O patrimônio de cada operação de que trata o caput do art. 15 incluirá a parcela do
prêmio repassado pela contraparte não destinado à remuneração da SSPE e:

I - não poderá ser utilizado para o pagamento de obrigações relativas a outras operações da
SSPE;
II - será destinado exclusivamente à liquidação das LRS a que estiver afetado e ao
pagamento de sinistros, custos de administração e obrigações fiscais;
III - não responderá perante os credores da SSPE por qualquer obrigação;
IV - não será passível de constituição de garantias por quaisquer dos credores da SSPE, por
mais privilegiados que sejam; e
V - somente responderá pelas obrigações inerentes às LRS a ele afetadas.
§ 1º A totalidade do patrimônio da SSPE responderá pelos prejuízos que esta causar por
descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou por administração
temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do patrimônio separado.
§ 2º A realização dos direitos dos investidores titulares das LRS deverá limitar-se às
garantias integrantes do patrimônio separado de cada operação.
§ 3º A realização dos direitos da contraparte de cada operação não ficará limitada às
garantias integrantes do patrimônio separado da referida operação, hipótese em que o
patrimônio da própria SSPE responderá de forma subsidiária.

CAPÍTULO III
DAS REGRAS GERAIS APLICÁVEIS À SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E
À EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS

Seção I
Disposições gerais

Art. 17. As companhias securitizadoras são instituições não financeiras constituídas sob a
forma de sociedade por ações, que têm por finalidade a aquisição de direitos creditórios e a
emissão de Certificados de Recebíveis ou outros títulos e valores mobiliários representativos
de operações de securitização.
Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Medida Provisória, são consideradas
operações de securitização a emissão e a colocação de valores mobiliários junto a
investidores, cujo pagamento é primariamente condicionado ao recebimento de recursos dos
direitos creditórios que o lastreiam.

Art. 18. Compete à CVM editar as normas sobre a emissão pública de Certificados de
Recebíveis e outros valores mobiliários representativos de operações de securitização de
tais direitos, incluídos:
I - o registro, a estrutura, o funcionamento e as atividades das companhias securitizadoras
de direitos creditórios emissoras de valores mobiliários ofertados publicamente;
II - as características e o regime de prestação de informações associados aos Certificados
de Recebíveis e aos demais valores mobiliários ofertados publicamente; e
III - as hipóteses de destituição e substituição das companhias securitizadoras.
Parágrafo único. A CVM poderá dispensar as companhias securitizadoras registradas de
aplicar disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, desde que a dispensa não
represente prejuízo ao interesse público, à proteção do público investidor e à informação
adequada ao mercado de valores mobiliários.

Seção II
Dos Certificados de Recebíveis

Art. 19. Os Certificados de Recebíveis são títulos de crédito nominativos, emitidos de forma
escritural, de emissão exclusiva de companhia securitizadora, de livre negociação, e
constituem promessa de pagamento em dinheiro, preservada a possibilidade de dação em
pagamento, e título executivo extrajudicial.
Parágrafo único. Quando ofertados publicamente ou admitidos à negociação em mercado
regulamentado de valores mobiliários, os Certificados de Recebíveis são considerados
valores mobiliários.

Art. 20. Aos Certificados de Recebíveis aplica-se, no que couber, o disposto na legislação
cambial.
§ 1º O Certificado de Recebíveis pode ser garantido por aval, hipótese em que é vedado o
seu cancelamento ou a sua concessão parcial.
§ 2º O protesto cambial é dispensado para assegurar o direito de regresso contra avalistas.
§ 3º O endossante não responde pelo cumprimento da prestação constante do Certificado
de Recebíveis.

§ 4º A companhia securitizadora responde pela origem e pela autenticidade dos direitos
creditórios vinculados ao Certificado de Recebíveis por ela emitido.
§ 5º O valor do Certificado de Recebíveis não pode exceder ao valor total dos direitos
creditórios e de outros ativos a ele vinculados.
§ 6º A transferência do Certificado de Recebíveis implica a transferência de todos os direitos
que lhe são inerentes.
§ 7º Somente o Certificado de Recebíveis pode ser dado em garantia enquanto estiver em
circulação, hipótese em que os direitos creditórios a ele vinculados não podem ser dados
em garantia separadamente.

Art. 21. Os Certificados de Recebíveis integrantes de cada emissão da companhia
securitizadora serão formalizados por meio de termo de securitização, do qual constarão as
seguintes informações:
I - nome da companhia securitizadora emitente;
II - número de ordem, local e data de emissão;
III - denominação "Certificado de Recebíveis" acrescida da natureza dos direitos creditórios;
IV - valor nominal;
V - data de vencimento ordinário do valor nominal e de resgate dos Certificados de
Recebíveis e, se for o caso, discriminação dos valores e das datas de pagamento das
amortizações;
VI - remuneração por taxa de juros fixa, flutuante ou variável, que poderá contar com prêmio,
fixo ou variável, e admitir a capitalização no período estabelecido no termo de securitização;
VII - critérios para atualização monetária, se houver;
VIII - cláusula de correção por variação cambial, se houver, desde que estabelecida em
conformidade com o disposto nos § 8º e § 9º;
IX - local e método de pagamento;
X - indicação do número de emissão e da eventual divisão dos Certificados de Recebíveis
integrantes da mesma emissão em diferentes classes ou séries, inclusive a possibilidade de
aditamentos posteriores para inclusão de novas classes e séries e requisitos de
complementação de lastro, quando for o caso;

XI - indicação da existência ou não de subordinação entre as classes integrantes da mesma
emissão, entendida como a preferência de uma classe sobre outra para fins de amortização
e resgate de Certificados de Recebíveis;
XII - descrição dos direitos creditórios que compõem o lastro da emissão de Certificados de
Recebíveis;
XIII - se for o caso, indicação da possibilidade de substituição ou aquisição futura dos direitos
creditórios vinculados aos Certificados de Recebíveis com a utilização dos recursos
provenientes do pagamento dos direitos creditórios originais vinculados à emissão, com
detalhamento do procedimento para a sua formalização, dos critérios de elegibilidade e do
prazo para a aquisição dos novos direitos creditórios, sob pena de amortização antecipada
obrigatória dos Certificados de Recebíveis, observado o disposto no inciso II do § 2º;
XIV - se houver, existência de garantias fidejussórias ou reais de amortização dos
Certificados de Recebíveis integrantes da emissão ou de classes e séries específicas, se for
o caso;
XV - indicação da possibilidade de dação em pagamento dos direitos creditórios aos titulares
dos Certificados de Recebíveis, hipótese em que deverão ser estabelecidos os
procedimentos a serem adotados;
XVI - as regras e procedimentos aplicáveis às assembleias gerais de titulares de Certificados
de Recebíveis; e
XVII - as hipóteses em que a companhia securitizadora poderá ser destituída ou substituída.
§ 1º Os Certificados de Recebíveis de mesma emissão serão lastreados pela mesma carteira
de direitos creditórios.
§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo único do art. 19:
I - a CVM poderá estabelecer informações adicionais a serem incluídas no termo de
securitização a que se refere o caput;
II - a substituição e a aquisição de novos direitos creditórios com a utilização dos recursos
provenientes do pagamento dos direitos creditórios originais vinculados à emissão de que
trata o inciso XIII do caput poderá ocorrer nos termos e nas condições estabelecidas na
regulamentação editada pela CVM; e
III - a companhia securitizadora deverá observar a regulamentação editada pela CVM nas
hipóteses previstas nos incisos XVI e XVII do caput.

§ 3º O montante dos direitos creditórios vinculados ao pagamento dos Certificados de
Recebíveis deverá ser, no mínimo, suficiente para permitir a sua amortização integral.
§ 4º O Certificado de Recebíveis, quando ofertado privadamente, poderá ter, conforme
dispuser o termo de securitização, garantia flutuante, que lhe assegurará privilégio geral
sobre o ativo do patrimônio comum da companhia securitizadora.
§ 5º Na hipótese prevista no § 4º, a garantia flutuante não impedirá a negociação dos bens
que compõem o Certificado de Recebíveis.
§ 6º A companhia securitizadora poderá celebrar com investidores promessa de subscrição
e integralização de Certificados de Recebíveis, de forma a receber recursos para a aquisição
de direitos creditórios que servirão de lastro para a sua emissão, conforme chamadas de
capital feitas de acordo com o cronograma esperado para a aquisição dos direitos creditórios.
§ 7º Os instrumentos de emissão de outros títulos de dívida representativos de operação de
securitização emitidos por companhias securitizadoras deverão observar os dispositivos
desta Medida Provisória aplicáveis ao termo de securitização.
§ 8º O Certificado de Recebíveis poderá ser emitido com cláusula de correção pela variação
cambial, desde que seja:
I - integralmente vinculado a direitos creditórios com cláusula de correção na mesma moeda;
e
II - emitido em favor de investidor residente ou domiciliado no exterior, observado o disposto
no § 9º.
§ 9º O CMN poderá estabelecer outras condições para a emissão de Certificado de
Recebíveis com cláusula de correção pela variação cambial, inclusive sobre a emissão em
favor de investidor residente na República Federativa do Brasil.

Art. 22. O Certificado de Recebíveis deverá ser levado a registro ou a depósito em entidade
autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM a exercer a atividade de registro ou
depósito centralizado de ativos financeiros e de valores mobiliários, nos termos do disposto
na Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013.
Parágrafo único. O Certificado de Recebíveis será obrigatoriamente submetido a depósito
quando for:
I - ofertado publicamente; ou
II - negociado em mercados organizados de valores mobiliários.

Art. 23. Os Certificados de Recebíveis, nas distribuições realizadas no exterior, poderão ser
registrados em entidade de registro e de liquidação financeira situada no país de distribuição,
desde que a entidade seja:
I - autorizada em seu país de origem; e
II - supervisionada por autoridade estrangeira com a qual a CVM tenha firmado acordo de
cooperação mútua que permita intercâmbio de informações sobre operações realizadas nos
mercados por ela supervisionados, ou que seja signatária de memorando multilateral de
entendimentos da Organização Internacional das Comissões de Valores.

Seção III
Regime fiduciário

Art. 24. A companhia securitizadora poderá instituir regime fiduciário sobre os direitos
creditórios e sobre os bens e direitos que sejam objeto de garantia pactuada em favor do
pagamento dos Certificados de Recebíveis ou de outros títulos e valores mobiliários
representativos de operações de securitização e, se houver, do cumprimento de obrigações
assumidas pelo cedente dos direitos creditórios.

Art. 25. O regime fiduciário será instituído mediante declaração unilateral da companhia
securitizadora ao firmar termo de securitização, que, além de observar o disposto no art. 21,
deverá submeter-se às seguintes condições:
I - a constituição do regime fiduciário sobre os direitos creditórios e os demais bens e direitos
que lastreiam a emissão;
II - a constituição de patrimônio separado, constituído pela totalidade dos direitos creditórios
e dos demais bens e direitos referidos no inciso I;
III - a nomeação de agente fiduciário, quando se tratar de emissões públicas, que seja
instituição financeira ou entidade autorizada para esse fim pelo Banco Central do Brasil, para
atuar em nome e no interesse dos titulares dos Certificados de Recebíveis, acompanhada
da indicação de seus deveres, suas responsabilidades e sua remuneração, das hipóteses,
das condições e da forma de sua destituição ou substituição e das demais condições de sua
atuação, observada a regulamentação aplicável; e

IV - a forma de liquidação do patrimônio separado, inclusive mediante dação em pagamento
dos direitos creditórios, bens e direitos referidos no inciso I.
§ 1º O termo de securitização em que seja instituído o regime fiduciário deverá ser registrado
em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM a exercer a atividade de
registro ou depósito centralizado de ativos financeiros e de valores mobiliários, nos termos
do disposto na Lei nº 12.810, de 2013.
§ 2º Na hipótese prevista no inciso II do caput, os direitos creditórios, os bens e os direitos
objeto do regime fiduciário permanecerão sob a titularidade da companhia securitizadora,
embora estejam afetados exclusiva e integralmente ao pagamento da emissão de
Certificados de Recebíveis de que sejam lastro.

Art. 26. Os direitos creditórios, os bens e os direitos objeto do regime fiduciário:
I - constituirão patrimônio separado, titularizado pela companhia securitizadora, que não se
confunde com o seu patrimônio comum ou com outros patrimônios separados de titularidade
da companhia securitizadora decorrentes da constituição de regime fiduciário no âmbito de
outras emissões de Certificados de Recebíveis;
II - serão mantidos apartados do patrimônio comum e de outros patrimônios separados da
companhia securitizadora até que se complete a amortização integral da emissão a que
estejam afetados, admitida para esse fim a dação em pagamento, ou até que sejam
preenchidas condições de liberação parcial dispostas no termo de securitização, quando
aplicáveis;
III - serão destinados exclusivamente à liquidação dos Certificados de Recebíveis a que
estiverem afetados e ao pagamento dos custos de administração e de obrigações fiscais
correlatas, observados os procedimentos estabelecidos no termo de securitização;
IV - não responderão perante os credores da companhia securitizadora por qualquer
obrigação;
V - não serão passíveis de constituição de garantias por quaisquer dos credores da
companhia securitizadora, por mais privilegiados que sejam; e
VI - somente responderão pelas obrigações inerentes aos Certificados de Recebíveis a que
estiverem vinculados.

§ 1º É vedada a concessão de direitos a titulares de uma emissão sobre direitos creditórios,
bens e direitos integrantes de patrimônio separado relativo a outra emissão de Certificados
de Recebíveis.
§ 2º A companhia securitizadora, sempre que se verificar insuficiência do patrimônio
separado, poderá, após restar assegurado o disposto no § 1º, promover a sua recomposição,
mediante aditivo ao termo de securitização ou instrumento equivalente, no qual serão
incluídos outros direitos creditórios, com observância aos requisitos previstos nesta Seção
e, quando ofertada publicamente, na forma estabelecida em regulamentação editada pela
CVM.
§ 3º A realização dos direitos dos titulares dos Certificados de Recebíveis deverá limitar-se
aos direitos creditórios, aos recursos provenientes da liquidação desses direitos e às
garantias acessórias e integrantes do patrimônio separado.
§ 4º Os dispositivos desta Medida Provisória que estabelecem a afetação ou a separação, a
qualquer título, de patrimônio da companhia securitizadora a emissão específica de
Certificados de Recebíveis produzem efeitos em relação a quaisquer outros débitos da
companhia securitizadora, inclusive de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em
especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos.
§ 5º A companhia securitizadora, na condição de titular de cada patrimônio separado, sem
prejuízo de eventuais limitações que venham a ser dispostas expressamente no termo de
securitização ou na regulamentação editada pela CVM, poderá adotar, em nome próprio e
às expensas do patrimônio separado, todas as medidas cabíveis para a sua realização.
§ 6º Na hipótese prevista no § 5º, a companhia securitizadora poderá contratar e demitir
prestadores de serviços, adotar medidas judiciais ou extrajudiciais relacionadas à
arrecadação e à cobrança dos direitos creditórios, à excussão de garantias e à boa gestão
do patrimônio separado, observados a finalidade legal do patrimônio separado e as
disposições e os procedimentos previstos no termo de securitização.

Art. 27. Instituído o regime fiduciário, caberá à companhia securitizadora administrar cada
patrimônio separado, manter registros contábeis independentes em relação a cada um deles
e elaborar e publicar as demonstrações financeiras.
Parágrafo único. O patrimônio próprio da companhia securitizadora responderá pelos
prejuízos que esta causar por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por

negligência ou por administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do patrimônio
separado.

Art. 28. Ao agente fiduciário serão conferidos poderes gerais de representação da
comunhão dos titulares dos Certificados de Recebíveis beneficiários do regime fiduciário,
inclusive os de receber e dar quitação.
§ 1º Incumbe ao agente fiduciário:
I - zelar pela proteção dos direitos e interesses dos beneficiários e acompanhar a atuação
da companhia securitizadora na administração do patrimônio separado;
II - adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos
beneficiários e à realização dos créditos afetados ao patrimônio separado, caso a companhia
securitizadora não o faça;
III - na hipótese de insolvência da companhia securitizadora, exercer a administração do
patrimônio separado;
IV - promover, na forma prevista no termo de securitização, a liquidação do patrimônio
separado; e
V - executar os demais encargos que lhe forem atribuídos no termo de securitização.
§ 2º O agente fiduciário responderá pelos prejuízos que causar por descumprimento de
disposição legal ou regulamentar, por negligência ou por administração temerária.
§ 3º Aplicam-se ao agente fiduciário os mesmos requisitos e incompatibilidades
estabelecidos pelo disposto no art. 66 da Lei nº 6.404, de 1976.
§ 4º Nas emissões públicas, o agente fiduciário observará a regulamentação editada pela
CVM.

Art. 29. A insuficiência dos ativos integrantes do patrimônio separado para a satisfação
integral dos Certificados de Recebíveis correlatos não dará causa à declaração de sua
falência.
§ 1º Na hipótese prevista no caput, caberá à companhia securitizadora, ou ao agente
fiduciário, caso a securitizadora não o faça, convocar assembleia geral dos beneficiários
para deliberar sobre as normas de administração ou liquidação do patrimônio separado.
§ 2º Na hipótese prevista no caput, a assembleia geral estará legitimada a adotar qualquer
medida pertinente à administração ou à liquidação do patrimônio separado, inclusive a

transferência dos bens e direitos dele integrantes para o agente fiduciário, para outra
companhia securitizadora ou para terceiro que seja escolhido pelos titulares dos Certificados
de Recebíveis em assembleia geral, a forma de liquidação do patrimônio e a nomeação do
liquidante.
§ 3º A assembleia geral deverá ser convocada por meio de edital publicado no sítio eletrônico
da emissora com antecedência de, no mínimo, quinze dias e será instalada:
I - em primeira convocação, com a presença de beneficiários que representem, no mínimo,
dois terços do valor global dos títulos; ou
II - em segunda convocação, independentemente da quantidade de beneficiários.
§ 4º Na assembleia geral, serão consideradas válidas as deliberações tomadas pela maioria
dos presentes, em primeira ou em segunda convocação.
§ 5º A companhia securitizadora poderá promover, a qualquer tempo e sempre sob a ciência
do agente fiduciário, o resgate da emissão mediante a dação em pagamento dos bens e
direitos integrantes do patrimônio separado aos titulares dos Certificados de Recebíveis nas
seguintes hipóteses:
I - caso a assembleia geral não seja instalada, por qualquer motivo, em segunda
convocação; ou
II - caso a assembleia geral seja instalada e os titulares dos Certificados de Recebíveis não
decidam a respeito das medidas a serem adotadas.
§ 6º Nas hipóteses previstas no § 5º, os titulares dos Certificados de Recebíveis se tornarão
condôminos dos bens e direitos, nos termos do disposto na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 - Código Civil.

Art. 30. Na hipótese de insolvência da companhia securitizadora, o agente fiduciário
assumirá imediatamente a administração do patrimônio separado, em nome e por conta dos
titulares dos Certificados de Recebíveis, e convocará assembleia geral para deliberar sobre
a forma de administração, observado o disposto no § 3º do art. 21.
§ 1º O agente fiduciário poderá promover o resgate dos Certificados de Recebíveis mediante
a dação em pagamento dos bens e direitos integrantes do patrimônio separado aos seus
titulares nas seguintes hipóteses:
I - caso a assembleia geral não seja instalada, por qualquer motivo, em segunda
convocação; ou

II - caso a assembleia geral seja instalada e os titulares dos Certificados de Recebíveis não
decidam a respeito das medidas a serem adotadas.
§ 2º Nas hipóteses previstas no § 1º, os titulares dos Certificados de Recebíveis se tornarão
condôminos dos bens e direitos, nos termos do disposto na Lei nº 10.406, de 2002 - Código
Civil.
§ 3º A insolvência da companhia securitizadora ou de seu grupo econômico não afetará os
patrimônios separados que tiver constituído.
§ 4º Nas emissões privadas que não contem com agente fiduciário, os investidores ficarão
diretamente autorizados a se reunir em assembleia para deliberar sobre a administração do
patrimônio separado.

Art. 31. O regime fiduciário de que trata esta Seção será extinto pelo implemento das
condições a que esteja submetido, em conformidade com o termo de securitização, ou nas
hipóteses de resgate dos Certificados de Recebíveis mediante a dação em pagamento dos
bens e direitos integrantes do patrimônio separado aos titulares dos Certificados de
Recebíveis, em conformidade com o disposto nesta Medida Provisória.
§ 1º O agente fiduciário, uma vez resgatados integralmente os Certificados de Recebíveis e
extinto o regime fiduciário, deverá fornecer à companhia securitizadora, no prazo de três dias
úteis, contado da data do resgate, termo de quitação, que servirá para baixa do registro do
regime fiduciário junto à entidade de que trata o caput do art. 17.
§ 2º A baixa de que trata o § 1º importará a reintegração ao patrimônio comum da companhia
securitizadora dos ativos que sobejarem.

CAPÍTULO IV
DA FLEXIBILIZAÇÃO DO REQUISITO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO E DE CUSTÓDIA DE VALORES
MOBILIÁRIOS

Art. 32. A Lei nº 6.404, de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 293. A Comissão de Valores Mobiliários poderá autorizar as bolsas de valores e outras
entidades, que sejam ou não instituições financeiras, a prestar os serviços previstos:
I - no art. 27;

II - no § 2º do art. 34;
III - no § 1º do art. 39;
IV - nos art. 40 ao art. 44;
V - no art. 72; e
VI - nos art. 102 e art. 103." (NR)

Art. 33. A Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 24. A prestação de serviços de custódia de valores mobiliários está sujeita à autorização
prévia da Comissão de Valores Mobiliários.
............................................................................................................................" (NR)

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34. Ficam revogados:
I - os seguintes dispositivos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997:
a) o parágrafo único do art. 6º; e
b) os art. 7º ao art. 16;
II - o art. 57 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, na parte em que altera os art. 8º e art.
16 da Lei nº 9.514, de 1997;
III - os seguintes dispositivos da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004:
a) o parágrafo único do art. 36; e
b) os art. 37 ao art. 40;
IV - o art. 31 da Lei nº 12.810, de 2013;
V - o art. 1º da Lei nº 13.331, de 1º de setembro de 2016, na parte em que altera o art. 37
da Lei nº 11.076, de 2004; e
VI - o art. 43 da Lei nº 13.986, de 7 de abril de 2020, na parte em que altera os art. 36 e art.
37 da Lei nº 11.076, de 2004.

Art. 35. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de março de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASI L

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.070, DE 16 DE MARÇO DE 2022

A LTERA A I NSTRUÇÃO N ORMATIVA SRF Nº 599, DE 28
DE DEZEMBRO DE

2005, QUE DISPÕE SOBRE OS ARTS .

38, 39 E 40 DA L EI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE
2005, RELATIVAMENTE AO I MPOSTO SOBRE A R ENDA
INCIDENTE SOBRE GANHOS DE CAPITAL DAS PESSOAS
FÍSICAS .

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 art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, resolve:

Art. 1º A Instrução Normativa SRF nº 599, de 28 de dezembro de 2005, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 2º ....................................................................................................................
.............................................................................................................................
§ 10. ...............................................................................................................
..............................................................................................................................
II - à venda ou aquisição de imóvel residencial em construção ou na planta; e
III - à hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou parcialmente,
débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel residencial já possuído pelo
alienante.
....................................................................................................................." (NR)

Art. 2º Fica revogado o inciso I do § 11 do art. 2º da Instrução Normativa SRF nº 599, de 28
de dezembro de 2005.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
da União.

JULIO CESAR VIEIRA GOMES

18/03/2022 – EDIÇÃO 53

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI COMPLEMENTAR Nº 193, DE 17 DE MARÇO DE 2022

I NSTITUI O P ROGRAMA DE R EESCALONAMENTO DO
P AGAMENTO DE D ÉBITOS NO Â MBITO DO S IMPLES
N ACIONAL (R ELP ).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do parágrafo 5º
do art. 66 da Constituição Federal, a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito
do Simples Nacional (Relp), cuja implementação obedeceraì ao disposto nesta Lei
Complementar.

Art. 2º Poderão aderir ao Relp as microempresas, incluídos os microempreendedores
individuais, e as empresas de pequeno porte, inclusive as que se encontrarem em
recuperação judicial, optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), instituído pelo art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 3º A adesão ao Relp será efetuada até o último dia útil do mês subsequente ao da
publicação desta Lei Complementar perante o órgão responsável pela administração da
dívida.
§ 1º O deferimento do pedido de adesão fica condicionado ao pagamento da primeira
parcela, que deveria ocorrer, na forma do art. 5º desta Lei Complementar, até a data referida
no caput deste artigo.
§ 2º A adesão ao Relp implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição
de contribuinte ou responsável, e por ele indicados, nos termos dos arts. 389 e 395 da Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);
II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou
responsável, das condições estabelecidas nesta Lei Complementar;
III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Relp e os
débitos que venham a vencer a partir da data de adesão ao Relp, inscritos ou não em dívida
ativa;
IV - o cumprimento regular das obrigações para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS); e
V - durante o prazo de 188 (cento e oitenta e oito) meses, contado do mês de adesão ao
Relp, a vedação da inclusão dos débitos vencidos ou que vierem a vencer nesse prazo em
quaisquer outras modalidades de parcelamento, incluindo redução dos valores do principal,
das multas, dos juros e dos encargos legais, com exceção daquele de que trata o inciso II
do caput do art. 71 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

Art. 4º Poderão ser pagos ou parcelados no âmbito do Relp, na forma do art. 5º desta Lei
Complementar, os débitos apurados na forma do Simples Nacional, desde que vencidos até
a competência do mês imediatamente anterior aÌ entrada em vigor desta Lei Complementar.
§ 1º Também poderão ser liquidados no Relp os débitos de que trata o caput deste artigo
parcelados de acordo com:
I - os §§ 15 a 24 do art. 21 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
II - o art. 9º da Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
III - o art. 1º da Lei Complementar nº 162, de 6 de abril de 2018.

§ 2º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, o pedido de parcelamento implicaraì
desistência compulsória e definitiva de parcelamento anterior, sem restabelecimento dos
parcelamentos rescindidos caso não seja efetuado o pagamento da primeira prestação.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se aos créditos da Fazenda Pública constituídos ou não,
com exigibilidade suspensa ou não, parcelados ou não e inscritos ou não em dívida ativa do
respectivo ente federativo, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada.

Art. 5º O sujeito passivo que aderir ao Relp observaraì as seguintes modalidades de
pagamento, conforme apresente inatividade ou redução de faturamento no período de março
a dezembro de 2020 em comparação com o período de março a dezembro de 2019, igual
ou superior a:
I - 0% (zero por cento): pagamento em espécie de, no mínimo, 12,5% (doze e meio por
cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 8 (oito) parcelas mensais e
sucessivas, vencíveis do último dia útil do mês subsequente ao da publicação desta Lei
Complementar até o último dia útil do oitavo mês subsequente ao da publicação desta Lei
Complementar;
II - 15% (quinze por cento): pagamento em espécie de, no mínimo, 10% (dez por cento) do
valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 8 (oito) parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis do último dia útil do mês subsequente ao da publicação desta Lei Complementar
até o último dia útil do oitavo mês subsequente ao da publicação desta Lei Complementar;
III - 30% (trinta por cento): pagamento em espécie de, no mínimo, 7,5% (sete e meio por
cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 8 (oito) parcelas mensais e
sucessivas, vencíveis do último dia útil do mês subsequente ao da publicação desta Lei
Complementar até o último dia útil do oitavo mês subsequente ao da publicação desta Lei
Complementar;
IV - 45% (quarenta e cinco por cento): pagamento em espécie de, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 8 (oito) parcelas mensais e
sucessivas, vencíveis do último dia útil do mês subsequente ao da publicação desta Lei
Complementar até o último dia útil do oitavo mês subsequente ao da publicação desta Lei
Complementar;
V - 60% (sessenta por cento): pagamento em espécie de, no mínimo, 2,5% (dois e meio por
cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 8 (oito) parcelas mensais e

sucessivas, vencíveis do último dia útil do mês subsequente ao da publicação desta Lei
Complementar até o último dia útil do oitavo mês subsequente ao da publicação desta Lei
Complementar; ou
VI - 80% (oitenta por cento) ou inatividade: pagamento em espécie de, no mínimo, 1% (um
por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até 8 (oito) parcelas mensais
e sucessivas, vencíveis do último dia útil do mês subsequente ao da publicação desta Lei
Complementar até o último dia útil do oitavo mês subsequente ao da publicação desta Lei
Complementar.
§ 1º Para fins de interpretação do inciso I do caput deste artigo, poderá aderir ao Relp o
sujeito passivo que obteve aumento de faturamento no período referido no caput deste
artigo.
§ 2º O saldo remanescente após a aplicação do disposto nos incisos I a VI do caput deste
artigo poderá ser parcelado em até 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis a partir de maio de 2022, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais
mínimos, aplicados sobre o saldo da dívida consolidada:
I - da 1ª (primeira) à 12ª (décima segunda) prestação: 0,4% (quatro décimos por cento);
II - da 13ª (décima terceira) aÌ 24ª (vigésima quarta) prestação: 0,5% (cinco décimos por
cento);
III - da 25ª (vigésima quinta) aÌ 36ª (trigésima sexta) prestação: 0,6% (seis décimos por
cento); e
IV - da 37ª (trigésima sétima) prestação em diante: percentual correspondente ao saldo
remanescente da dívida consolidada com reduções, em até 144 (cento e quarenta e quatro)
prestações mensais e sucessivas.
§ 3º No cálculo do montante que será liquidado na forma do § 2º deste artigo, será observado
o seguinte:
I - em relação ao saldo remanescente decorrente do inciso I do caput deste artigo, redução
de 65% (sessenta e cinco por cento) dos juros de mora, 65% (sessenta e cinco por cento)
das multas de mora, de ofício ou isoladas e 75% (setenta e cinco por cento) dos encargos
legais, inclusive honorários advocatícios;
II - em relação ao saldo remanescente decorrente do inciso II do caput deste artigo, redução
de 70% (setenta por cento) dos juros de mora, 70% (setenta por cento) das multas de mora,

de ofício ou isoladas e 80% (oitenta por cento) dos encargos legais, inclusive honorários
advocatícios;
III - em relação ao saldo remanescente decorrente do inciso III do caput deste artigo,
redução de 75% (setenta e cinco por cento) dos juros de mora, 75% (setenta e cinco por
cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e 85% (oitenta e cinco por cento) dos
encargos legais, inclusive honorários advocatícios;
IV - em relação ao saldo remanescente decorrente do inciso IV do caput deste artigo,
redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora, 80% (oitenta por cento) das multas
de mora, de oficio ou isoladas e 90% (noventa por cento) dos encargos legais, inclusive
honorários advocatícios;
V - em relação ao saldo remanescente decorrente do inciso V do caput deste artigo, redução
de 85% (oitenta e cinco por cento) dos juros de mora, 85% (oitenta e cinco por cento) das
multas de mora, de ofício ou isoladas e 95% (noventa e cinco por cento) dos encargos legais,
inclusive honorários advocatícios;
VI - em relação ao saldo remanescente decorrente do inciso VI do caput deste artigo,
redução de 90% (noventa por cento) dos juros de mora, 90% (noventa por cento) das multas
de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive
honorários advocatícios.
§ 4º O valor mínimo de cada parcela mensal dos parcelamentos previstos neste artigo será
de R$ 300,00 (trezentos reais), exceto no caso dos microempreendedores individuais, cujo
valor será de R$ 50,00 (cinquenta reais).
§ 5º O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes aÌ taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao
da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente
ao mês em que o pagamento for efetuado.
§ 6º No que se refere às contribuições sociais de que tratam a alínea a do inciso I e o inciso
II do caput do art. 195 da Constituição Federal, o prazo máximo das modalidades de que
trata este artigo será de 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas.

Art. 6º Para incluir débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o
sujeito passivo deveraì desistir previamente das impugnações ou dos recursos

administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados,
bem como renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas
impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais,
requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea c do
inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil).
§ 1º Será admitida desistência parcial de impugnação e de recurso administrativo interposto
ou de ação judicial proposta, desde que o débito objeto de desistência seja passível de
distinção dos demais em discussão no processo administrativo ou na ação judicial.
§ 2º A comprovação do pedido de desistência e da renúncia de ações judiciais deveraì ser
apresentada no órgão que administra o débito até o último dia do prazo estabelecido para
adesão ao Relp.
§ 3º A desistência e a renúncia de que trata o caput deste artigo para a adesão ao Relp
eximem o autor da ação do pagamento de honorários, não sendo devidos os honorários
referidos no art. 90 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Art. 7º Observado o devido processo administrativo, implicaraì exclusão do aderente ao Relp
e a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não pago:
I - a falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas ou de 6 (seis) alternadas;
II - a falta de pagamento de 1 (uma) parcela, se todas as demais estiverem pagas;
III - a constatação, pelo órgão que administra o débito, de qualquer ato tendente ao
esvaziamento patrimonial do sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento do
parcelamento;
IV - a decretação de falência ou a extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica aderente;
V - a concessão de medida cautelar fiscal em desfavor do aderente, nos termos da Lei nº
8.397, de 6 de janeiro de 1992;
VI - a declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; ou
VII - a inobservância do disposto nos incisos III e IV do § 2º do art. 3º desta Lei Complementar
por 3 (três) meses consecutivos ou por 6 (seis) meses alternados.

Art. 8º A adesão ao Relp implica a manutenção automática dos gravames decorrentes de
arrolamento

de

bens,

de

medida

cautelar

fiscal

e

das

garantias

prestadas

administrativamente ou nas ações de execução fiscal, ou em qualquer outra ação judicial,
salvo no caso de imóvel penhorado ou oferecido em garantia de execução, em que o sujeito
passivo poderá requerer a alienação por iniciativa particular, nos termos do art. 880 da Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Art. 9º O Comitê Gestor do Simples Nacional regulamentaraì o Relp.

Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

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

JAIR MESSIAS BOLSONARO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 11.000, DE 17 DE MARÇO DE 2022

A LTERA O D ECRETO Nº 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE
2007,

QUE

REGULAMENTA

O

I MPOSTO

SOBRE

O PERAÇÕES DE C RÉDITO , C ÂMBIO E S EGURO , OU
RELATIVAS A

T ÍTULOS OU V ALORES M OBILIÁRIOS –

IOF.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,caput,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 153, § 1º, da Constituição,
na Lei nº 5.143, de 20 de outubro de 1966, na Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966,
no Decreto-Lei nº 1.783, de 18 de abril de 1980, na Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, e
na Medida Provisória nº 1.078, de 13 de dezembro de 2021,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 8º ................................................................................................................
........................................................................................................................................
XXXII - destinada, nos termos do disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº 12.793, de 2 de abril de
2013, ao financiamento de projetos de infraestrutura de logística direcionados a obras de rodovias
e ferrovias objeto de concessão pelo Governo federal;
XXXIII - contratada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, destinada à
cobertura, total ou parcial, de déficit e de antecipação de receita, incorridas pelas concessionárias
e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos do disposto
no Decreto nº 10.350, de 18 de maio de 2020; e
XXXIV - contratada pela CCEE, destinada à cobertura, total ou parcial, de custos incorridos pelas
concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica nos
termos do disposto no Decreto nº 10.939, de 13 de janeiro de 2022.
..........................................................................................................................." (NR)

Art. 2º A redução de alíquota de que tratam os incisos XXXIII e XXXIV do caput do art. 8º
do Decreto nº 6.306, de 2007, aplica-se somente aos fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 2022, nos termos do disposto no Decreto nº 10.939, de 2022.

Art. 3º Fica revogado o art. 1º do Decreto nº 10.377, de 27 de maio de 2020, na parte em
que altera os incisos XXXII e XXXIII do caput do art. 8º do Decreto nº 6.306, de 2007.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.105, DE 17 DE MARÇO DE 2022

D ISPÕE SOBRE A POSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DA
CONTA VINCULADA DO
DE

F UNDO DE G ARANTIA DO T EMPO

S ERVIÇO – FGTS.

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 Esta Medida Provisória dispõe sobre a possibilidade de movimentação da conta
vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Art. 2º Fica disponível, até 15 de dezembro de 2022, aos titulares de conta vinculada do
FGTS, o saque extraordinário de recursos até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais) por
trabalhador.
§ 1º Na hipótese de o titular possuir mais de uma conta vinculada, o saque de que trata o
caput será feito na seguinte ordem:
I - contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que
tiver o menor saldo; e
II - demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo.
§ 2º Os valores que estiverem bloqueados na conta vinculada do FGTS não ficarão
disponíveis para o saque extraordinário de que trata este artigo.
§ 3º Os saques de que trata o caput serão efetuados conforme cronograma de atendimento,
critérios e forma estabelecidos pela Caixa Econômica Federal.
§ 4º Na hipótese prevista no § 3º, será admitido o crédito automático, desde que o
trabalhador não se manifeste de forma contrária, para conta de depósitos de poupança de
titularidade do trabalhador previamente aberta na Caixa Econômica Federal, inclusive a
conta do tipo poupança social digital.
§ 5º Fica autorizada a abertura de conta do tipo poupança social digital nos termos do
disposto na alínea "c" do inciso IV do caput do art. 3º da Lei nº 14.075, de 22 de outubro de
2020.

§ 6º O disposto no § 3º aplica-se às contas de poupança social digital que receberem
recursos oriundos das contas vinculadas do FGTS.
§ 7º O titular da conta vinculada do FGTS poderá, até 10 de novembro de 2022, na hipótese
do crédito automático de que trata o § 3º, solicitar o desfazimento do crédito, conforme
procedimento a ser definido pelo agente operador do FGTS.
§ 8º O disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 14.075, de 2020, aplica-se aos saques
extraordinários de que trata este artigo

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

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

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Onyx Lorenzoni
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.107, DE 17 DE MARÇO DE 2022

I NSTITUI

O

P ROGRAMA

DE

S IMPLIFICAÇÃO

DO

M ICROCRÉDITO D IGITAL PARA E MPREENDEDORES –
SIM D IGITAL E ALTERA A L EI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO
DE

1991, A L EI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE

2005, A C ONSOLIDAÇÃO DAS L EIS DO T RABALHO ,
APROVADA PELO
DE

D ECRETO -L EI Nº 5.452, DE 1 º DE MAIO

1943, A L EI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990, E A

L EI Nº 13.636, DE 20 DE MARÇO DE 2018, PARA
ESTABELECER

MEDIDAS

DE

ESTÍMULO

AO

EMPREENDEDORISMO POPULAR E À FORMALIZAÇÃO
DOS PEQUENOS NEGÓCIOS .

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:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Medida Provisória institui o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital
para

Empreendedores

-

SIM

Digital

e

estabelece

medidas

de

estímulo

ao

empreendedorismo popular e à formalização dos pequenos negócios, mediante a destinação
de recursos para essa modalidade de crédito e a constituição de instrumentos de garantias,
e promove alterações na gestão e nos procedimentos de recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS.

CAPÍTULO II
DO

PROGRAMA

DE

SIMPLIFICAÇÃO

DO

MICROCRÉDITO

DIGITAL

PARA

EMPREENDEDORES - SIM DIGITAL

Art. 2º Fica instituído o SIM Digital, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, 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, instituído pela Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018.

Art. 3º As operações de microcrédito no âmbito do SIM Digital serão concedidas
exclusivamente a pessoas naturais e microempreendedores individuais que não tenham, em
31 de janeiro de 2022, operações de crédito ativas na pesquisa disponível no Sistema de
Informações de Créditos disponibilizado pelo Banco Central do Brasil, na forma estabelecida
em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência.
§ 1º As operações de microcrédito concedidas no âmbito do SIM Digital serão destinadas a:
I - pessoas naturais que exerçam alguma atividade produtiva ou de prestação de serviços,
urbanas ou rurais, de forma individual ou coletiva; e
II - pessoas naturais e microempreendedores individuais no âmbito do PNMPO.

§ 2º A primeira linha de crédito a ser concedida ao beneficiário pessoa natural corresponderá
ao valor máximo de R$ 1.000,00 (mil reais) e, aos microempreendedores individuais, de R$
3.000,00 (três mil reais), considerada a soma de todos os contratos de operação, ativos e
inativos, efetuados no âmbito do SIM Digital.
§ 3º As linhas de créditos subsequentes somente poderão ser concedidas para
microempreendedores individuais que tenham recebido qualificação técnico-profissional, na
forma estabelecida em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência.

Art. 4º As carteiras comerciais de operações de crédito contratadas por meio das instituições
financeiras participantes do SIM Digital poderão dispor de instrumentos de garantia mantidos
por fundos garantidores de operações de microfinanças, observado o disposto nesta Medida
Provisória e nos regulamentos dos fundos.
§ 1º O disposto nos, § 3º e § 6º do art. 9º da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, não
se aplica aos fundos garantidores nas contratações realizadas no âmbito do SIM Digital.
§ 2º O valor não utilizado para garantia das operações contratadas no âmbito do SIM Digital
e os valores recuperados e a recuperar, na hipótese de inadimplência, para os quais houver
sido concedida a honra, constituem direitos dos cotistas, na forma estabelecida no
regulamento e no estatuto dos fundos garantidores.
§ 3º Os fundos garantidores responderão por suas obrigações com os bens e direitos
alocados para a finalidade do SIM Digital.
§ 4º O cotista ou os seus agentes públicos não responderão por qualquer obrigação ou
eventual prejuízo do fundo garantidor, exceto pela integralização das cotas a que o cotista
subscrever.
§ 5º Os estatutos dos fundos garantidores que oferecerem garantias no âmbito do SIM Digital
deverão prever:
I - as operações passíveis de honra de garantia;
II - a exigência, ou não, de garantias mínimas para operações às quais dará cobertura;
III - a competência para a instituição administradora do fundo deliberar sobre a gestão e a
alienação dos bens e direitos do fundo e zelar pela manutenção de sua rentabilidade e
liquidez;
IV - a remuneração da instituição administradora do fundo;

V - os limites máximos de garantia prestada pelo fundo, respeitados os parâmetros
estabelecidos nesta Medida Provisória;
VI - a instituição de taxas de concessão de garantia e a sua forma de custeio; e
VII - os limites máximos de cobertura de inadimplência, por agente financeiro, que poderão
ser segregados por carteiras de operação, conforme os diferentes níveis de risco
consolidados, considerados os fatores e atenuantes aplicáveis, como garantias associadas,
modalidades de aplicação, faixas de faturamento, renda bruta, tempo de experiência, entre
outros.

Art. 5º Fica autorizado o uso de recursos do FGTS para a aquisição de cotas em fundo
garantidor de microfinanças, destinado a mitigar os riscos das operações de microcrédito
concedidas a pessoas naturais e microempreendedores individuais, na forma prevista no art.
14.
§ 1º Os aportes de recursos oriundos do FGTS para utilização no SIM Digital serão efetuados
exclusivamente no Fundo Garantidor de Microfinanças - FGM, constituído pela Caixa
Econômica Federal, observado o disposto nos regulamentos aplicáveis.
§ 2º Em relação aos recursos aportados pelo FGTS, o FGM não disporá de qualquer tipo de
garantia ou aval por parte da União e responderá por suas obrigações contraídas no âmbito
do SIM Digital até o limite do valor dos bens e direitos integrantes do seu patrimônio alocados
para o Programa.
§ 3º Em relação aos valores aportados pelo FGTS, a remuneração da Caixa Econômica
Federal pela administração do FGM, calculada e cobrada mensalmente sobre os valores
médios do saldo aportado no período de apuração, com pagamento no mês subsequente ao
de referência, não poderá exceder o percentual de um por cento ao ano.
§ 4º O Presidente do Conselho Curador do FGTS designará representante para atuar em
nome do FGTS junto ao FGM.
§ 5º Nas carteiras de operações de microcrédito garantidas com recursos do FGTS, não
serão incluídas novas operações de crédito com devedores inadimplentes para os quais já
houver sido concedida a honra no âmbito do SIM Digital.

Art. 6º Poderão aderir ao SIM Digital as instituições financeiras públicas e privadas
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, as quais poderão realizar operações
de crédito no âmbito do Programa, observados os seguintes requisitos:
I - taxa de juros correspondente a noventa por cento da taxa máxima permitida pelo Conselho
Monetário Nacional para operações de microcrédito; e
II - prazo de até vinte e quatro meses para o pagamento.
§ 1º Os créditos concedidos no âmbito do SIM Digital são destinados ao financiamento das
atividades produtivas, nos termos do disposto no art. 3º, vedada a sua destinação para a
liquidação de operações de crédito preexistentes na instituição financeira.
§ 2º É vedada a celebração do contrato de empréstimo de que trata esta Medida Provisória
com pessoas naturais ou microempreendedores individuais que possuam condenação
relacionada a trabalho em condições análogas às de escravo ou a trabalho infantil.
§ 3º É permitida às instituições financeiras participantes a vinculação de garantias às
operações de crédito, inclusive o aval de terceiros, na forma individual ou solidária.
§ 4º Fica autorizada a vinculação do direito previsto no inciso XX do caput do art. 20 da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, do tomador de crédito ou de seu avalista direto ou solidário
como garantia acessória nas operações de microcrédito que compõem as carteiras
garantidas pelo FGM com recursos do FGTS, na forma estabelecida na referida Lei.
§ 5º É permitida às instituições financeiras participantes a cobrança de comissão de
concessão de garantias, em nome dos fundos garantidores com os quais firmarem contratos
de cobertura, inclusive mediante a sua inclusão no valor total da operação.

Art. 7º As instituições financeiras que aderirem ao SIM Digital e cumprirem as condições
estabelecidas nesta Medida Provisória e nos atos complementares editados pelo Ministro de
Estado do Trabalho e Previdência poderão requerer a garantia dos fundos garantidores,
observado o disposto nos regulamentos aplicáveis.
§ 1º Para fins de monitoramento e avaliação da consecução dos objetivos do SIM Digital e
efetividade da política pública, observado o disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018, as instituições financeiras participantes disponibilizarão ao Ministério do Trabalho e
Previdência as bases de dados dos beneficiários do SIM Digital com, no mínimo, as
seguintes informações:
I - o número de inscrição no:

a) Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; ou
b) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; e
II - a discriminação dos montantes contratados nas operações vinculadas às carteiras
garantidas com recursos do FGTS.
§ 2º As instituições financeiras participantes do SIM Digital poderão solicitar a cobertura da
garantia a ser prestada pelos fundos garantidores, observados o disposto nesta Medida
Provisória e os seguintes parâmetros:
I - cobertura de até oitenta por cento do valor desembolsado em cada operação incluída nas
carteiras garantidas;
II - limite de cobertura de setenta e cinco por cento do valor total de desembolsos efetuados
nas operações da carteira à qual a garantia esteja vinculada, observados os atenuantes de
risco aplicados; e
III - segregação de carteiras de operações com agrupamento conforme os diferentes níveis
de risco consolidados, na forma estabelecida nos regulamentos dos fundos.
§ 3º As instituições financeiras participantes solicitarão o limite individual de cobertura e o de
garantia do principal da carteira em parâmetros de cobertura inferiores ao estabelecido no §
2º sempre que a composição de preço e risco da carteira, em função da segregação
aplicável, indicar essa possibilidade, na forma estabelecida nos estatutos e nos
regulamentos dos fundos.
§ 4º Nas garantias prestadas pelos fundos garantidores, o limite global a ser honrado às
instituições financeiras no âmbito do SIM Digital fica limitado ao montante aportado pelos
cotistas para o atendimento do Programa, acrescido de eventual saldo positivo entre receitas
e despesas do fundo, distribuídas na proporção de suas cotas.
§ 5º No cálculo de aplicação dos parâmetros estabelecidos nos incisos I e II do § 2º, os
fundos garantidores:
I - considerarão apenas o valor do saldo principal referente às parcelas não quitadas;
II - desconsiderarão os valores de juros, multas e mora que tenham incidido sobre o saldo
inadimplente; e
III - observarão o disposto no art. 3º.

Art. 8º Para fins de concessão no âmbito do SIM Digital, as instituições financeiras
participantes ficam dispensadas de observar, até 31 de dezembro de 2022, em relação aos
tomadores das operações de microcrédito, as seguintes disposições:
I - inciso IV do § 1º do art. 7º da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965;
II - art. 10 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994;
III - art. 1º da Lei nº 9.012, de 30 de março de 1995; e
IV - art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
§ 1º A dispensa de que trata o caput aplica-se às instituições financeiras públicas federais,
observado o disposto na Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021.
§ 2º Na concessão de crédito no âmbito do SIM Digital, somente poderá ser exigida a
garantia pessoal do proponente em montante igual ao empréstimo contratado acrescido dos
encargos, permitida a apresentação, pelo tomador, de garantias de aval de terceiros.
§ 3º Na hipótese de inadimplência, as garantias acessórias vinculadas às operações, tais
como aval de terceiros ou liquidez, deverão ser acionadas anteriormente às solicitações de
honra aos fundos garantidores.

Art. 9º Na hipótese de inadimplemento do contratante, as instituições financeiras
participantes do SIM Digital farão a cobrança da dívida, em conformidade com as suas
políticas de crédito e com as normas dos fundos garantidores, em benefício dos quais
recolherão os valores recuperados, relativos a cada operação, na proporção do saldo
devedor honrado pelos fundos.
§ 1º Na cobrança do crédito inadimplido, não será admitida, por parte das instituições
financeiras participantes do SIM Digital, a adoção de procedimentos para recuperação de
crédito menos rigorosos do que aqueles usualmente empregados em suas políticas de
cobrança e recuperação de crédito.
§ 2º As despesas necessárias à recuperação dos créditos inadimplidos correrão à conta das
instituições financeiras participantes do SIM Digital.
§ 3º As instituições financeiras participantes do SIM Digital, em conformidade com as suas
políticas de crédito, deverão empregar os melhores esforços e adotar os procedimentos
necessários à recuperação dos créditos no âmbito do Programa e não poderão interromper
ou negligenciar o seu acompanhamento.

§ 4º As instituições financeiras participantes do SIM Digital serão responsáveis pela
veracidade das informações fornecidas e pela exatidão dos valores a serem eventualmente
reembolsados.
§ 5º Observado o disposto nos regulamentos dos fundos garantidores, as instituições
financeiras participantes do SIM Digital poderão, após comprovadamente envidados os
esforços de cobrança dos créditos inadimplidos e decorrido o prazo mínimo de trezentos e
cinquenta dias, contado da data da ocorrência do não pagamento, solicitar a honra ao fundo
garantidor.
§ 6º Os créditos honrados e eventualmente não recuperados serão leiloados pelos agentes
financeiros no prazo de até dezoito meses, contado da data da prestação da garantia,
observadas as condições estabelecidas nos regulamentos dos fundos garantidores.
§ 7º Decorrido o prazo previsto no § 6º, os créditos não arrematados serão oferecidos
novamente em leilão no prazo de até quatro meses e poderão ser alienados àquele que
oferecer o maior lance, independentemente do valor de avaliação.

CAPÍTULO III
DO APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DOS PROCEDIMENTOS DE RECOLHIMENTO DO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DO EMPREGO DOS RECURSOS DO
FUNDO PARA A AQUISIÇÃO DE COTAS DE FUNDOS GARANTIDORES DE CRÉDITO

Art. 10. Fica o empregador doméstico obrigado:
I - a pagar a remuneração devida ao empregado doméstico até o sétimo dia do mês seguinte
ao da competência e a arrecadar e recolher a contribuição prevista no inciso I do caput do
art. 34 da Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e
II - a arrecadar e recolher as contribuições, os depósitos e o imposto a seu cargo de que
tratam os incisos II, III, IV, V e VI do caput do art. 34 da Lei Complementar nº 150, de 2015,
até o vigésimo dia do mês seguinte ao da competência.
§ 1º Os valores previstos nos incisos I, II, III e VI do caput do art. 34 da Lei Complementar
nº 150, de 2015, não recolhidos até a data de vencimento ficarão sujeitos à incidência de
encargos legais na forma prevista na legislação do imposto sobre a renda.

§ 2º Os valores previstos nos incisos IV e V do caput do art. 34 da Lei Complementar nº
150, de 2015, referentes ao FGTS não recolhidos até a data de vencimento serão corrigidos
e terão a incidência de multa, conforme disposto na Lei nº 8.036, de 1990.

Art. 11. A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 30. ..............................................................................................................
......................................................................................................................................
V - o empregador doméstico fica obrigado a arrecadar e a recolher a contribuição do segurado
empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo, até o vigésimo dia do mês seguinte ao da
competência;
..........................................................................................................................." (NR)
"Art. 32-C ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................
§ 3º O segurado especial de que trata o caput fica obrigado a arrecadar, até o vigésimo dia do
mês seguinte ao da competência:
I - as contribuições previstas nos incisos X, XII e XIII do caput do art. 30;
II - os valores referentes ao FGTS; e
III - os encargos trabalhistas sob a sua responsabilidade.
.........................................................................................................................." (NR)

Art. 12. A Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 70. ............................................................................................................
I - .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
d) até o vigésimo dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores, no caso de
pagamento de rendimentos provenientes do trabalho assalariado a empregado doméstico; e
........................................................................................................................." (NR)

Art. 13. A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 29-A. O empregador que infringir o disposto no caput e no § 1º do art. 29 ficará sujeito a
multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por empregado prejudicado, acrescido de igual valor
em cada reincidência.
§ 1º No caso de microempresa ou de empresa de pequeno porte, o valor final da multa aplicada
será de R$ 800,00 (oitocentos reais) por empregado prejudicado.

§ 2º A infração de que trata o caput constitui exceção ao critério da dupla visita." (NR)
"Art. 29-B. Na hipótese de não serem realizadas as anotações a que se refere o § 2º do art. 29, o
empregador ficará sujeito a multa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por empregado
prejudicado." (NR)

Art. 14. A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 5º .............................................................................................................
I - estabelecer as diretrizes e os programas de alocação dos recursos do FGTS, de acordo com
os critérios definidos nesta Lei, em conformidade com a política nacional de desenvolvimento
urbano e as políticas setoriais de habitação popular, saneamento básico, microcrédito e
infraestrutura urbana estabelecidas pelo Governo federal;
.....................................................................................................................................
XVII - em relação à autorização de aplicação de recursos do FGTS em fundos garantidores de
crédito e sua regulamentação quanto às formas e condições:
a) estabelecer o valor da aplicação com fundamento em proposta elaborada pelo gestor da
aplicação; e
b) estabelecer, a cada três anos, percentual mínimo do valor proposto para aplicação na política
setorial do microcrédito, respeitado o piso de trinta por cento.
....................................................................................................................................
§ 7º O limite de que trata o § 3º será, em cada exercício, de até seis centésimos por cento do valor
dos ativos do FGTS ao final do exercício anterior e, até a publicação das demonstrações
financeiras, esse limite será calculado a partir de estimativas divulgadas pelo Conselho Curador
para o valor dos ativos do FGTS ao final daquele exercício.
.....................................................................................................................................
§ 10. O piso de que trata a alínea "b" do inciso XVII do caput poderá ser revisto pelo Conselho
Curador a cada três anos." (NR)
"Art. 6º-B Caberá ao Ministério do Trabalho e Previdência regulamentar, acompanhar a execução
e subsidiar o Conselho Curador com os estudos técnicos necessários ao seu aprimoramento
operacional e estabelecer as metas a serem alcançadas nas operações de microcrédito." (NR)
"Art. 7º ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................
VI - elaborar as demonstrações financeiras do FGTS, incluídos o Balanço Patrimonial, a
Demonstração do Resultado do Exercício e a Demonstração de Fluxo de Caixa, em conformidade
com as Normas Contábeis Brasileiras, e encaminhá-las, até 30 de junho do exercício
subsequente, ao gestor de aplicação;
..........................................................................................................................." (NR)
"Art. 9º ..............................................................................................................

.....................................................................................................................................
§ 2º Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico, infraestrutura
urbana, operações de microcrédito e operações de crédito destinadas às entidades hospitalares
filantrópicas, instituições que atuem com pessoas com deficiência, e entidades sem fins lucrativos
que participem do SUS de forma complementar, desde que as disponibilidades financeiras sejam
mantidas em volume que satisfaça as condições de liquidez e de remuneração mínima
necessárias à preservação do poder aquisitivo da moeda.
§ 3º ...................................................................................................................
.....................................................................................................................................
III - no mínimo, cinco por cento para instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central a
operar com microcrédito.
.....................................................................................................................................
§ 3º-B. Os recursos de que trata o inciso III do § 3º terão o seu limite mínimo revisto pelo Conselho
Curador a cada três anos.
§ 3º-C Na hipótese prevista no § 3º-B, o montante não utilizado pelas instituições autorizadas pelo
Banco Central a operar com microcrédito poderá ser destinado a aplicações em habitação,
saneamento básico e infraestrutura urbana.
....................................................................................................................................
§ 12. Nas operações de crédito destinadas ao microcrédito, a taxa de juros efetiva não será
superior àquela cobrada para o financiamento habitacional na área da habitação popular.
§ 13. Para garantir o risco em operações de microcrédito e operações de crédito de habitação
popular para famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, o FGTS poderá destinar,
na forma estabelecida por seu Conselho Curador, observado o disposto no inciso XVII do caput
do art. 5º, parte dos recursos de que trata o § 7º para a aquisição de cotas de fundos garantidores
que observem as seguintes diretrizes:
I - tenham natureza privada, patrimônio segregado do patrimônio dos cotistas e da própria
administradora do fundo garantidor e estejam sujeitos a direitos e obrigações próprios;
II - respondam por suas obrigações até o limite dos bens e direitos que integram o seu patrimônio,
vedado qualquer tipo de garantia ou aval por parte do FGTS; e
III - não paguem rendimentos a seus cotistas, assegurado o direito de resgate total ou parcial das
cotas com base na situação patrimonial dos fundos em valor não superior ao montante de recursos
financeiros ainda não vinculados às garantias contratadas.
§ 14. Aos recursos do FGTS destinados à aquisição de cota de fundos garantidores de que trata
§ 13 não se aplicam os requisitos de correção monetária e a taxa de juros mínima previstos nos
incisos II a IV do referido parágrafo e de rentabilidade prevista no § 1º.
§ 15. Fica autorizada a destinação do montante de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) do
patrimônio líquido do FGTS para aquisição de cotas em fundo garantidor de microfinanças,
destinados a mitigar os riscos das operações de microcrédito concedidas a pessoas naturais e

microempreendedores individuais, observado o disposto no Capítulo II da Medida Provisória nº
1.107, de 17 de março de 2022, na forma prevista no § 14 deste artigo, permitida a ampliação
posterior desse montante por meio de ato do Conselho Curador do FGTS.
§ 16. Na hipótese prevista no § 15 deste artigo, o aporte será destinado ao Programa de
Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores - SIM Digital, instituído pela Medida
Provisória nº 1.107, de 2022, e a representação do FGTS na assembleia de cotistas ocorrerá por
indicação do Presidente do Conselho Curador." (NR)
"Art. 11. Os recolhimentos efetuados na rede arrecadadora relativos ao FGTS serão transferidos
à Caixa Econômica Federal até o primeiro dia útil subsequente à data do recolhimento, observada
a regra do meio de pagamento utilizado, data em que os respectivos valores serão incorporados
ao FGTS." (NR)
"Art. 13. ...........................................................................................................
§ 1º A atualização monetária e a capitalização de juros nas contas vinculadas correrão à conta do
FGTS e a Caixa Econômica Federal efetuará o crédito respectivo no vigésimo primeiro dia de cada
mês, com base no saldo existente no vigésimo primeiro dia do mês anterior, deduzidos os saques
ocorridos no período.
§ 1º-A Para fins do disposto no § 1º, o depósito realizado no prazo legal será contabilizado no
saldo da conta vinculada no vigésimo primeiro dia do mês de sua ocorrência.
§ 1º-B Na hipótese de depósito realizado intempestivamente, a atualização monetária e a parcela
de juros devida ao empregado comporão saldo-base no vigésimo primeiro dia do mês
imediatamente anterior, ou comporão saldo no vigésimo primeiro dia do mês do depósito, se o
depósito ocorrer nesta data.
§ 2º No primeiro mês em que for exigível o recolhimento do FGTS no vigésimo dia, na forma
prevista no art. 15, a atualização monetária e os juros correspondentes da conta vinculada serão
realizados:
I - no décimo dia, com base no saldo existente no décimo dia do mês anterior, deduzidos os
saques ocorridos no período; e
II - no vigésimo primeiro dia, com base no saldo existente no décimo dia do mesmo mês, atualizado
na forma prevista no inciso I, deduzidos os débitos ocorridos no período, com a atualização
monetária pro rata die e os juros correspondentes.
........................................................................................................................" (NR)
"Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até
o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a oito por cento
da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração
as parcelas de que tratam os art. 457 e art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de
julho de 1962.
..........................................................................................................................." (NR)

"Art. 17-A. O empregador ou o responsável fica obrigado a elaborar folha de pagamento e a
declarar os dados relacionados aos valores do FGTS e outras informações de interesse do Poder
Público por meio de sistema de escrituração digital, na forma, no prazo e nas condições
estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência.
.........................................................................................................................." (NR)
"Art. 20-D. ......................................................................................................
..................................................................................................................................
§ 3º-A A critério do titular da conta vinculada do FGTS, os direitos aos saques anuais de que trata
o caput poderão ser objeto de caução para operações de microcrédito, nos termos do disposto
na Medida Provisória nº 1.107, de 2022, em favor de qualquer instituição financeira do Sistema
Financeiro Nacional.
.........................................................................................................................." (NR)
"Art. 22. O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, nos termos do disposto
nos art. 15 e art. 18, responderá pela incidência da Taxa Referencial - TR sobre a importância
correspondente.
..........................................................................................................................." (NR)
"Art. 23. Compete ao Ministério do Trabalho e Previdência a verificação do cumprimento do
disposto nesta Lei, especialmente quanto à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos
empregadores ou tomadores de serviço, que os notificará para efetuarem e comprovarem os
depósitos correspondentes e cumprirem as demais determinações legais.
§ 1º ..................................................................................................................
...................................................................................................................................
V - deixar de efetuar os depósitos e os acréscimos legais do FGTS constituído em notificação de
débito, no prazo concedido pelo ato de notificação da decisão definitiva exarada no processo
administrativo;
VI - deixar de apresentar, ou apresentar com erros ou omissões, as informações de que tratam o
art. 17-A e as demais informações legalmente exigíveis; e
VII - deixar de apresentar ou de promover a retificação das informações de que trata o art. 17-A,
no prazo concedido na notificação da decisão definitiva exarada no processo administrativo que
reconheceu a procedência da notificação de débito decorrente de omissão, erro, fraude ou
sonegação constatados.
§ 1º-A A formalização de parcelamento da integralidade do débito suspende a ação punitiva da
infração prevista:
I - no inciso I do § 1º, quando realizada anteriormente ao início de qualquer processo administrativo
ou medida de fiscalização; e
II - no inciso V do § 1º, quando realizada no prazo nele referido.
§ 1º-B A suspensão da ação punitiva prevista no § 1º-A será mantida durante a vigência do
parcelamento e a quitação integral dos valores parcelados extinguirá a infração.

§ 2º Pela infração do disposto no § 1º, o infrator estará sujeito às seguintes multas:
b) de trinta por cento sobre o débito atualizado apurado pela Inspeção do Trabalho, confessado
pelo empregador ou lançado de ofício, nas hipóteses previstas nos incisos I, IV e V do § 1º; e
c) de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 300,00 (trezentos reais) por trabalhador prejudicado, nas
hipóteses previstas nos incisos VI e VII do § 1º.
.....................................................................................................................................
§ 3º-A Estabelecida a multa-base e a majoração na forma prevista nos § 2º e § 3º, o valor final
será reduzido pela metade quando o infrator for empregador doméstico, microempresa ou
empresa de pequeno porte.
.........................................................................................................................." (NR)

CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NO PROGRAMA NACIONAL DO MICROCRÉDITO PRODUTIVO
ORIENTADO

Art. 15. A Lei nº 13.636, de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência, o Programa Nacional
de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO, com o objetivo de fomentar, apoiar e financiar
atividades produtivas de empreendedores, principalmente por meio da disponibilização de
recursos para o microcrédito produtivo orientado.
..........................................................................................................................." (NR)
"Art. 3º ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................
§ 4º As organizações da sociedade civil de interesse público, os agentes de crédito constituídos
como pessoas jurídicas e as pessoas jurídicas especializadas de que tratam os incisos X, XI, XIII,
XIV e XV do caput deverão observar as diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e
Previdência para realizar operações de crédito no âmbito do PNMPO, na forma prevista no inciso
II do caput do art. 6º.
.........................................................................................................................." (NR)
"Art. 6º Ao Ministério do Trabalho e Previdência compete:
.....................................................................................................................................
II - estabelecer requisitos para cadastro das entidades de que trata o caput do art. 3º desta Lei,
dentre os quais a exigência de inscrição dos agentes de crédito de que trata o inciso XI do caput
do referido artigo como contribuintes individuais do Regime Geral de Previdência Social, na forma
prevista nas alíneas "g" e "h" do inciso V do caput do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991;
......................................................................................................................................

V - editar as normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Parágrafo único. As normas de que trata o inciso V do caput poderão estabelecer critérios de
priorização para públicos específicos." (NR)
"Art. 7º Fica criado o Fórum Nacional de Microcrédito, com o objetivo de promover o debate
contínuo entre as entidades vinculadas ao segmento.
§ 1º Ao Fórum Nacional de Microcrédito compete:
I - propor e apoiar a elaboração de estudos e o desenvolvimento de ferramentas que possibilitem
o monitoramento e a avaliação do PNMPO;
II - propor a adoção de medidas para o aperfeiçoamento da legislação e o fortalecimento do
PNMPO;
III - estimular a formação de parcerias entre as entidades operadoras do PNMPO; e
IV - estimular a integração entre o PNMPO e as demais políticas públicas de desenvolvimento e
de combate ao desemprego.
§ 2º O Fórum Nacional de Microcrédito é composto por representantes dos seguintes órgãos e
entidades:
I - um do Ministério do Trabalho e Previdência, que o presidirá;
II - um da Casa Civil da Presidência da República;
III - um do Ministério da Cidadania;
IV - um do Ministério do Desenvolvimento Regional;
V - dois do Ministério da Economia, dos quais:
a) um da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade; e
b) um da Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento;
VI - um do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;
VII - um da Caixa Econômica Federal;
VIII - um do Banco do Brasil S.A.;
IX - um do Banco do Nordeste do Brasil S.A., e
X - um do Banco da Amazônia S.A.
§ 3º Cada membro do Fórum Nacional do Microcrédito terá um suplente, que o substituirá em suas
ausências e seus impedimentos.
§ 4º O Presidente do Fórum Nacional do Microcrédito poderá convidar especialistas e
representantes de outros órgãos e entidades, públicos e privados, para participar de suas
reuniões, sem direito a voto, dentre os quais:
I - Associação Brasileira das Sociedades de Microcrédito;
II - Associação Brasileira de Crédito Digital;
III - Associação Brasileira de Desenvolvimento;
IV - Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças;
V - Associação Brasileira de Fintechs;
VI - Federação Brasileira de Bancos - Febraban;

VII - Fórum Brasileiro de Economia Solidária;
VIII - Fórum Nacional de Secretarias Estaduais do Trabalho;
IX - Organização das Cooperativas do Brasil; e
X - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae.
§ 5º A Secretaria-Executiva do Fórum Nacional de Microcrédito será exercida pela Secretaria de
Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência.
§ 6º As proposições do Fórum Nacional de Microcrédito não vinculam a atuação do CMN, do
CODEFAT, do CCFGTS e dos conselhos dos fundos constitucionais de financiamento.
§ 7º Ato do Poder Executivo federal poderá acrescentar outros integrantes à composição do Fórum
Nacional do Microcrédito." (NR)

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. O Ministro de Estado do Trabalho e Previdência editará as normas complementares
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Medida Provisória.

Art. 17. Ficam revogados:
I - os seguintes dispositivos da Lei nº 8.036, de 1990:
a) o § 5º do art. 12;
b) do art. 23:
1. os incisos II e III do § 1º; e
2. a alínea "a" do § 2º;
II - o art. 6º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, na parte em que altera o caput do art.
22 da Lei nº 8.036, de 1990;
III - o art. 4º da Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013, na parte em que inclui o § 3º no art.
32-C da Lei nº 8.212, de 1991;
IV - os seguintes dispositivos do art. 7º da Lei nº 13.636, de 2018:
a) os incisos I e II do caput; e
b) os incisos V a XV do § 1º;
V - o art. 1º da Lei nº 13.778, de 26 de dezembro de 2018, na parte em que altera os § 2º e
§ 3º do art. 9º da Lei nº 8.036, de 1990;
VI - o art. 2º da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019:

a) na parte em que altera o § 7º do art. 5º da Lei nº 8.036, de 1990;
b) na parte em que altera o inciso VI do caput do art. 7º da Lei nº 8.036, de 1990;
c) na parte em que altera o caput do art. 17-A da Lei nº 8.036, de 1990; e
d) na parte em que altera os seguintes dispositivos do art. 23 da Lei nº 8.036, de 1990:
1. o caput;
2. os incisos V e VI do § 1º; e
3. a alínea "c" do § 2º; e
VII - o art. 10 da Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020:
a) na parte em que altera o caput do art. 1º da Lei nº 13.636, de 2018;
b) na parte em que altera o § 4º do art. 3º da Lei nº 13.636, de 2018; e
c) na parte em que altera o caput e o inciso II do caput do art. 6º da Lei nº 13.636, de 2018.

Art. 18. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos:
I - a partir da data de início da arrecadação por meio da prestação dos serviços digitais de
geração de guias, a que se refere o inciso II do caput do art. 17 da Lei nº 8.036, de 1990:
a) quanto às alterações promovidas no art. 13 da Lei nº 8.036, de 1990; e
b) para fatos geradores ocorridos a partir da data prevista neste inciso:
1. quanto às alterações promovidas nos art. 15 e art. 23, exceto em relação ao caput, da Lei
nº 8.036, de 1990; e
2. quanto aos art. 11, art. 12 e art. 13 desta Medida Provisória; e
II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.

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

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Onyx Lorenzoni

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVID ÊNCIA

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PORTARIA PRES/INSS Nº 1.425, DE 17 DE MARÇO DE 2022

E STABELECE DIRETRIZES SOBRE A ANÁLISE DOS
REQUERIMENTOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA .

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso da
competência que lhe confere o Decreto nº 9.746, de 8 de abril de 2019, e tendo em vista o
que consta no Processo Administrativo nº 35014.305477/2021-47, resolve:

Art. 1º Estabelecer diretrizes sobre a manutenção da observância da ordem cronológica na
análise dos requerimentos de compensação previdenciária.

Art. 2º Os requerimentos de Compensação Previdenciária - Regime de Origem (RO)
observarão a ordem cronológica, conforme disposto no Decreto nº 10.188, de 20 de
dezembro de 2019.

Art. 3º As Superintendências-Regionais deverão operacionalizar, no âmbito de sua
abrangência, a organização e a distribuição dos requerimentos de compensação
previdenciária, em conformidade com o art. 4º, § 5º, da Portaria SPREV/ME nº 15.829, de 2
de julho de 2020, alterada pela Portaria SPREV/MTP nº 1.001, de 23 de dezembro de 2021.

Art. 4º A gestão das tarefas referentes aos requerimentos de compensação previdenciária,
Regime de Origem (RO) e Regime Instituidor (RI), legado e novos requerimentos, ficam a
cargo das Superintendências-Regionais.

Art. 5º A ordem e a distribuição das tarefas serão controladas por meio do Gerenciador de
Tarefas - GET, conforme a data de entrada dos requerimentos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, entende-se por data de entrada de
requerimento das tarefas:
I - "COMPREV RO - COMPRO", a data de disponibilização do requerimento no Sistema
COMPREV; e
II - "COMPREV RI - COMPRI" e "COMPREV RI Integrada - COMPRIN", a data de criação
do requerimento no Sistema COMPREV.

Art. 6º Fica revogada a Portaria nº 942/DIRBEN/INSS, de 21 de outubro de 2021, publicada
no Diário Oficial da União nº 200, de 22 de outubro de 2021, Seção 1, pág. 101.

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

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

18/03/2022 – EDIÇÃO 53-B

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021

D ISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS E TEMPORÁRIAS
DESTINADAS AO SETOR DE EVENTOS PARA COMPENSAR
OS EFEITOS DECORRENTES DAS MEDIDAS DE COMBATE
À PANDEMIA DA

C OVID -19; INSTITUI O P ROGRAMA

E MERGENCIAL DE R ETOMADA DO S ETOR DE E VENTOS
(P ERSE ) E O P ROGRAMA DE G ARANTIA AOS S ETORES
C RÍTICOS (PGSC); E ALTERA AS L EIS NºS 13.756, DE
12 DE DEZEMBRO DE 2018, E 8.212, DE 24 DE JULHO
DE

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

1991.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do parágrafo 5º
do art. 66 da Constituição Federal, as seguintes partes vetadas da Lei nº 14.148, de 3 de
maio de 2021:

"Art. 4º Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado
do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos incidentes
sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2º desta Lei:
I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep);
II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e
IV - Imposto sobre a Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ)."

"Art. 5º Para as medidas de que trata esta Lei, além dos recursos do Tesouro Nacional,
poderão ser utilizados como fonte de recursos:
I - o produto da arrecadação das loterias de que tratam os arts. 15, 16, 17, 18 e 20 da Lei nº
13.756, de 12 de dezembro de 2018;
II - recursos de operação de crédito interna decorrente da emissão de títulos de
responsabilidade do Tesouro Nacional para ações emergenciais e temporárias destinadas
ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à
pandemia da Covid-19;
III - dotação orçamentária específica; e
IV - outras fontes de recursos."

"Art. 6º É assegurado aos beneficiários do Perse que tiveram redução superior a 50%
(cinquenta por cento) no faturamento entre 2019 e 2020 o direito a indenização baseada nas
despesas com pagamento de empregados durante o período da pandemia da Covid-19 e da
Espin.
§ 1º O total de indenizações a ser pago não poderá ultrapassar o teto de R$
2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais).

§ 2º O valor da indenização será estabelecido em regulamento, em montante proporcional
aos recursos efetivamente desembolsados na folha de pagamento no período compreendido
entre 20 de março de 2020 e o final da Espin.
§ 3º Poderá o Poder Executivo adiar o pagamento da indenização prevista no caput deste
artigo para o exercício fiscal seguinte ao da entrada em vigor desta Lei."

"Art. 7º As pessoas jurídicas beneficiárias do Perse que se enquadrem nos critérios do
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe)
serão contempladas em subprograma específico, no âmbito das operações regidas pela Lei
nº 13.999, de 18 de maio de 2020.
§ 1º O Poder Executivo regulamentará:
I - o percentual do Fundo Garantidor de Operações (FGO) destinado exclusivamente às
ações previstas neste artigo, em montante total não inferior a 20% (vinte por cento) de suas
disponibilidades para atendimento ao disposto na Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020;
II - o prazo de vigência da destinação específica e eventuais taxas de juros mais atrativas
ao concedente de crédito, limitadas a 6% a.a. (seis por cento ao ano) mais a taxa Selic, para
as operações que utilizem a garantia concedida em observância ao inciso I deste parágrafo.
§ 2º Ressalvadas as disposições desta Lei, as operações previstas no caput deste artigo
ficam regidas pela Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020."

"Art. 10. ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................
§ 1º Para fins de constituição e operacionalização do PGSC-FGI, ficam dispensadas as
formalidades constantes do estatuto do FGI, considerados válidos os documentos e as
comunicações produzidos, transmitidos ou armazenados em forma eletrônica.
...................................................................................................................................."

"Art. 15. Para fins de concessão da garantia ou do crédito de que trata o PGSC, as
instituições financeiras participantes observarão políticas próprias de crédito e poderão
considerar informações e registros relativos aos 6 (seis) meses anteriores ao estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,
contidos em:

I - cadastros e sistemas próprios internos;
II - sistemas de proteção ao crédito;
III - bancos de dados com informações de adimplemento, desde que mantidos por gestores
registrados no Banco Central do Brasil; e
IV - sistemas, bancos de dados e cadastros mantidos pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Na elaboração de parâmetros para aceitação da contratação ou para
mensuração do grau de recuperabilidade, no âmbito das contratações dispostas neste artigo,
deverá ser levado em consideração prioritariamente o impacto da pandemia da Covid-19 na
capacidade de geração de resultados da pessoa jurídica durante todo o período da pandemia
e da Espin."

"Art. 18. Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2021 para os setores de que trata o § 1º
do art. 2º desta Lei os efeitos da:
I - Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020; e
II - Lei nº 14.046, de 24 de agosto de 2020."

"Art. 19. A Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 20-A:
"Art. 20-A. No exercício de 2021, o valor equivalente a 3% (três por cento) da participação no
produto da arrecadação das loterias de que tratam os arts. 15, 16, 17, 18 e 20 desta Lei será
destinado a ações emergenciais para o setor de eventos decorrentes dos efeitos de combate à
pandemia da Covid-19, compensando-se o percentual equivalente com a redução do percentual
reservado ao pagamento de prêmios e o recolhimento do imposto de renda incidente sobre a
premiação das respectivas modalidades lotéricas."
"Art. 21. Os prazos de validade das certidões referidas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, nos termos do art. 20 desta Lei, que tenham sido emitidas após 20 de março de 2020
serão prorrogados por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da entrada em vigor desta Lei."

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

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Presidente da República Federativa do Brasil

2. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

15/03/2022 – EDIÇÃO 50

Não houve publicações relevantes.

16/03/2022 – EDIÇÃO 51

Não houve publicações relevantes.

17/03/2022 – EDIÇÃO 52

Não houve publicações relevantes.

18/03/2022 – EDIÇÃO 53

Não houve publicações relevantes.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

15/03/2022 – EDIÇÃO 48

Não houve publicações relevantes.

16/03/2022 – EDIÇÃO 49

Não houve publicações relevantes.

17/03/2022 – EDIÇÃO 50

Não houve publicações relevantes.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 61.149, DE 17 DE MARÇO DE 2022

D ISPÕE , NOS TERMOS DO D ECRETO E STADUAL Nº
66.575, DE 17 DE MARÇO DE 2022, SOBRE A DISPENSA
DA OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARAS OU DE
COBERTURA

FACIAL

NA

C IDADE DE S ÃO P AULO ,

RESSALVADAS AS SITUAÇÕES QUE ESPECIFICA .

RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei,

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual nº 66.575, de 17 de março de 2022,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica dispensada a obrigatoriedade do uso de máscaras ou cobertura facial na Cidade
de São Paulo, com exceção dos locais destinados à prestação dos serviços de saúde e dos
meios de transporte, nos termos do disposto no Decreto nº 59.384, de 29 de abril de 2020.
Parágrafo único. A obrigatoriedade do uso de máscaras faciais estende-se às respectivas
áreas de acesso, embarque e desembarque do transporte público.

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, em 17 de março de 2022, 469º da
Fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES, PREFEITO
JOSÉ RICARDO ALVARENGA TRIPOLI, Secretário Municipal da Casa Civil
EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE, Secretária Municipal de Justiça
RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR, Secretário de Governo Municipal

19/03/2022 – EDIÇÃO 52

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 61.150, DE 18 DE MARÇO DE 2022

D ISPÕE SOBRE A CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DAS
APOSENTADORIAS
PÚBLICOS DO

E

PENSÕES

DOS

SERVIDORES

M UNICÍPIO DE S ÃO P AULO .

RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei,

CONSIDERANDO o disposto na Emenda nº 41 à Lei Orgânica do Município de São Paulo,
que estabelece regras do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São de
acordo com a Emenda à Constituição Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019,

D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º As aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais, no âmbito do
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de São Paulo (RPPS),
ficam disciplinadas pelas normas previstas neste decreto, em cumprimento ao disposto no
artigo 3º da Emenda nº 41 à Lei Orgânica do Município de São Paulo, em conformidade com
os comandos contidos no artigo 40 da Constituição Federal, nas Emendas Constitucionais
nº 20, de 15 de dezembro de 1998, nº 41, de 19 de dezembro de 2003, nº 47, de 5 de julho
de 2005, e nº 103, de 12 de novembro de 2019, nas normas gerais estabelecidas pela Lei
Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, e na Lei Orgânica do Município de São Paulo,
inclusive nas suas Disposições Gerais e Transitórias.

Art. 2º Para os fins exclusivos deste decreto, considera-se:
I - cargo efetivo: o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas definidas
na Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1979, e legislação subsequente, cometidas a servidor
previamente aprovado por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos;
II - carreira: a sucessão de cargos efetivos, estruturados em categorias e níveis segundo sua
natureza, complexidade e grau de responsabilidade, conforme previsto na Lei nº 8.989, de
1979, e legislação subsequente;
III - ente federativo: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
IV - entidade gestora única do RPPS dos Servidores do Município de São Paulo: Instituto de
Previdência Municipal de São Paulo – IPREM, autarquia responsável pela concessão e
manutenção dos benefícios, bem como pela garantia do equilíbrio financeiro e atuarial,
abrangendo todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão
responsáveis pelo seu financiamento;
V - função: o conjunto de atribuições correspondentes a cargos integrantes dos quadros de
pessoal da Administração Pública, conforme previsto na Lei nº 9.160, de 3 de dezembro de
1980;

VI - habilitação de dependente: o reconhecimento do direito do dependente ao benefício de
pensão por morte;
VII - inscrição de dependente: o ato de cadastramento dos dependentes do segurado no
RPPS dos Servidores do Município de São Paulo;
VIII - órgãos públicos: os centros de competência da Administração Pública Direta;
IX - paridade: a revisão dos benefícios previdenciários, na mesma proporção e na mesma
data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, com extensão a
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas àqueles servidores, inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou referência em que se
deu a aposentadoria ou que serviu de base para a concessão da pensão;
X - prestações previdenciárias: a aposentadoria, em qualquer de suas modalidades, e a
pensão por morte, que compõem o conjunto de benefícios devidos pelo RPPS dos
Servidores do Município de São Paulo;
XI - Regime Próprio de Previdência Social – RPPS: o regime de previdência social
estabelecido no âmbito de cada ente federativo que assegure, por lei, aos servidores que
ocupam cargo efetivo, no mínimo, os benefícios de aposentadoria e pensão por morte
previstos no artigo 40 da Constituição Federal;
XII - remuneração no cargo efetivo: o valor constituído pelo vencimento do cargo ou salário
da função e pelas parcelas que se incorporaram ou se tornaram permanentes na atividade,
acrescido dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes;
XIII - tempo de efetivo exercício no serviço público: o tempo de exercício real de cargo,
função ou emprego público, contínuo ou não, na Administração Direta e Indireta de quaisquer
entes federativos, considerados, para esse efeito, os afastamentos do serviço a que se
referem o artigo 64 e o § 3º do artigo 50, ambos da Lei nº 8.989, de 1979, a licença-adoção
prevista no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.919, de 21 de junho de 1985, a licençamaternidade prevista no artigo 3º da Lei nº 10.726, de 8 de maio de 1989, o mandato de
dirigente sindical instituído pelo artigo 7º da Lei nº 13.883, de 18 de agosto de 2004, e outros
afastamentos considerados como de efetivo exercício na forma da legislação específica;
XIV - tempo de exercício no cargo: o tempo cumprido no cargo efetivo no qual se dará a
aposentadoria, titularizado pelo servidor na data imediatamente anterior à da concessão do
benefício, independentemente do nível ou classe em que se encontre;

XV - tempo de contribuição previdenciária: o tempo de contribuição aos regimes
previdenciários obrigatórios, Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e RPPS, aos quais
esteve submetido o servidor, certificado na forma da lei;
XVI - tempo de efetivo exercício em funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio: o tempo exercido por professores e especialistas em educação no
desempenho de atividades educativas, em estabelecimento de educação básica, em seus
diversos níveis e modalidades, incluídos o exercício da docência, a direção de unidade
escolar e a coordenação e assessoramento pedagógico.
Parágrafo único. Considera-se remuneração no cargo efetivo, para fins de cálculo dos
proventos de aposentadoria, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas
vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos
adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os
seguintes critérios:
I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem
essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo
efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa
carga horária, proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição,
contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria;
II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a
indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens
integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante a
aplicação, sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes
variáveis, da média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos
completos de recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em
relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de
percepção da vantagem.

CAPÍTULO II
DOS SEGURADOS BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES

Art. 3º Para efeitos deste decreto, é segurado do RPPS dos Servidores do Município de São
Paulo:

I - o servidor titular de cargo efetivo;
II - o servidor estabilizado por lei específica;
III - o servidor abrangido pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
e
IV - o servidor admitido até 5 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o
tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público.
§ 1º A condição de segurado do RPPS dos Servidores do Municipais de São Paulo é
adquirida quando do início do exercício no cargo, na forma prevista no “caput”.
§ 2º A perda da qualidade de segurado do RPPS dos Servidores do Município de São Paulo
ocorrerá nas hipóteses de morte, exoneração ou demissão.
§ 3º Exclui-se do disposto neste artigo o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo
temporário ou de emprego público, ainda que aposentado por Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS).
§ 4º Na hipótese de acumulação lícita de cargos o servidor é segurado em relação a cada
um dos cargos ocupados.
§ 5º Permanece na condição de segurado do RPPS dos Servidores do Município de São
Paulo o servidor cedido para outro órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o afastado ou
licenciado, temporariamente, do cargo efetivo, sem recebimento de subsídio ou
remuneração do Município, observados os prazos e condições previstos neste decreto.
§ 6º Os servidores titulares de cargos efetivos da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas
do Município de São Paulo são segurados do RPPS dos Servidores do Município de São
Paulo, em conformidade com o disposto no § 20 do artigo 40 da Constituição Federal, que
veda a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão
ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes,
órgãos e entidades autárquicas e fundacionais.

Art. 4º Para o ato de posse no cargo público serão exigidas as informações relativas a
eventuais vinculações previdenciárias pretéritas, bem como a indicação de dependentes, na
forma definida em ato do IPREM e no correspondente edital de concurso.

Parágrafo único. As modificações na situação cadastral do servidor, ou de seus
dependentes, e dos pensionistas, deverão ser informadas ao IPREM pelo Gestor de
Recursos Humanos do órgão de lotação do servidor e diretamente pelos pensionistas em
até 30 (trinta) dias.

Art. 5º São dependentes do segurado para fins de recebimento de pensão:
I - o filho, de qualquer condição, que atenda a 1 (um) dos seguintes requisitos:
a) seja menor de 21 (vinte e um) anos de idade, solteiro;
b) seja inválido;
c) tenha deficiência grave; ou
d) tenha deficiência intelectual ou mental;
II - o cônjuge;
III - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão
alimentícia estabelecida por decisão judicial ou por escritura pública;
IV - o companheiro ou a companheira que comprove união estável como entidade familiar;
V - o ex-companheiro ou a ex-companheira com percepção de pensão alimentícia
estabelecida judicialmente ou por escritura pública;
VI - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica, nos termos deste decreto, do
servidor ou do aposentado; e
VII - o irmão, de qualquer condição, que comprove dependência econômica e atenda a um
dos requisitos previstos no inciso I.
§ 1º O enteado e o menor que esteja sob tutela judicial do segurado, equipara-se a filho,
desde que comprovada a dependência econômica e que não possua meios suficientes para
o próprio sustento e educação.
§ 2º A dependência econômica dos dependentes previstos nos incisos I a V do “caput” é
presumida e a dos demais deverá ser comprovada.
§ 3º A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos I a V do “caput” exclui
os beneficiários referidos nos incisos VI e VII.
§ 4º A condição de dependente poderá ser estendida até que sejam completados 25 (vinte
e cinco) anos de idade para o filho e irmão estudante de ensino fundamental, de ensino
médio, de educação superior, de escola técnica de ensino médio ou de cursos para a
educação de jovens e adultos, conforme dispuser ato do IPREM.

§ 5º Para efeitos deste decreto, observadas regras que forem editadas em Regulamento, a
condição de companheira ou companheiro somente será reconhecida ante a prova material
de união estável.
§ 6º É considerada pessoa sem meios suficientes para o próprio sustento e educação aquela
cujos rendimentos brutos mensais sejam inferiores ao salário mínimo vigente.
§ 7º As condições e meios para comprovação de dependência serão verificados pelo IPREM.
§ 8º Entende-se por menor tutelado, para fins deste decreto, o menor sobre o qual o servidor
ou aposentado detém a responsabilidade de proteger e administrar os bens, representandoo ou assistindo-o em todos os atos da vida civil, exercendo necessariamente o dever de
guarda.

CAPÍTULO III
DAS DEFINIÇÕES DOS BENEFÍCIOS

Art. 6º São benefícios previdenciários de responsabilidade do RPPS dos Servidores do
Município de São Paulo, administrado pelo IPREM:
I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho;
b) aposentadoria compulsória;
c) aposentadoria por idade e tempo de contribuição; e
d) aposentadoria especial;
II - quanto ao dependente, a pensão por morte.
Parágrafo único. Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o saláriomaternidade serão pagos diretamente pelo órgão ou entidade autárquica ou fundacional de
lotação e não correrão à conta do RPPS dos Servidores do Município de São Paulo.

CAPÍTULO IV
DO DIREITO ADQUIRIDO

Art. 7º A concessão de aposentadoria ao segurado do RPPS dos Servidores do Município
de São Paulo, bem como de pensão por morte a seus dependentes, será assegurada, a

qualquer tempo, desde que cumpridos os respectivos requisitos legais até 18 de março de
2022, data de entrada em vigor da Emenda nº 41 à Lei Orgânica do Município de São Paulo.
§ 1º Para os fins previstos no “caput” deste artigo, devem ser observados os requisitos de
concessão estabelecidos na legislação vigente na data da aquisição do direito à
aposentadoria ou da pensão por morte.
§ 2º Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a que se refere o “caput”
deste artigo, bem como as pensões por morte devidas a seus dependentes, serão calculados
e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os
requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.
§ 3º Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado referido no “caput” deste artigo,
bem como as pensões por morte devidas a seus dependentes, serão apurados de acordo
com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos
para a concessão desses benefícios.

Art. 8º Até a entrada em vigor da lei municipal que estabeleça os critérios para a concessão
de abono de permanência, nos termos do § 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o
servidor referido no artigo 7º deste decreto que optar por permanecer em atividade fará jus
a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até
completar a idade para aposentadoria compulsória, desde que tenha cumprido os requisitos
para aposentadoria voluntária até o início da vigência da Emenda nº 41 à Lei Orgânica do
Município de São Paulo, com base nas seguintes regras:
I - cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e cinco
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, tendo pelo menos 60 (sessenta)
anos de idade e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos
de idade e 30 (trinta) de contribuição, se mulher, conforme previsto na alínea "a" do inciso III
do § 1º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em
vigor da Emenda Constitucional nº 103, de 2019;
II - atendido aos critérios das regras de transição de que trata o artigo 2º ou o artigo 6º da
Emenda Constitucional nº 41, de 2003;
III - já se encontrava recebendo o abono de permanência por ocasião do início da vigência
da Emenda Constitucional nº 41, de 2003; ou

IV - atendido aos critérios das regras de transição de que trata o artigo 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 2005.

CAPÍTULO V
DA APOSENTADORIA

Seção I
Da Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o Trabalho

Art. 9º A aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho é devida ao segurado
que for considerado, mediante perícia oficial em saúde, incapaz definitivamente para o
exercício de seu cargo e insusceptível de reabilitação, ou readaptação para o exercício de
outro cargo.
§ 1º A readaptação de que trata o “caput” deste artigo dar-se-á para o exercício de cargo
cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido
em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que
possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a
remuneração do cargo de origem.
§ 2º A aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho terá proventos
correspondentes a 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples dos salários de
contribuição e das remunerações adotados como base para as contribuições aos regimes
de previdência a que o servidor esteve vinculado (RPPS e RGPS), atualizados
monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a
competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela
competência, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição
que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição.
§ 3º O valor do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente corresponderá a
100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no § 2º quando decorrer
de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.
§ 4º A aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho será concedida mediante
requerimento específico de iniciativa do segurado, ou de ofício, acompanhado de laudo

médico, observando-se o disposto no “caput” deste artigo e demais exigências definidas
pelas normas vigentes.
§ 5º Para os fins deste decreto, acidente de trabalho é aquele ocorrido no exercício do cargo
de origem ou readaptado, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste
ou por designação da Administração, provocando lesão corporal ou perturbação funcional
que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
§ 6º Equiparam-se ao acidente de trabalho, para os efeitos deste decreto:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído
diretamente para a redução ou perda da capacidade laborativa do servidor, ou produzido
lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;
II - o acidente sofrido pelo segurado no local, no exercício e no horário do trabalho, em
consequência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terror praticado por terceiro;
b) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro;
c) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;
III - a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo;
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço de responsabilidade do ente municipal, para
evitar prejuízo ou proporcionar proveito à Administração;
c) em viagem a serviço, quando por interesse do Município, independentemente do meio de
locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; e
d) no percurso e horário costumeiro de deslocamento da residência para o local de trabalho
ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção.
§ 7º Não será considerado acidente de trabalho aquele decorrente de danos causados por
imperícia, imprudência, descumprimento de normas de segurança ou negligência do próprio
servidor no exercício de suas atividades, incluída a recusa de utilização de equipamentos
individuais e coletivos de proteção disponibilizados pela Administração.
§ 8º Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras
necessidades fisiológicas, no local do trabalho, considera-se que o servidor se encontra no
exercício do cargo.

§ 9º O aposentado por incapacidade permanente para o trabalho poderá ser convocado, a
qualquer momento, para avaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, desde
que:
I - tenha menos de 60 (sessenta) anos; ou
II - não tenha sido reavaliado pela perícia oficial em saúde de que trata o “caput” deste artigo
nos últimos 24 (vinte e quatro) meses.
§ 10. O IPREM, na oportunidade da realização da revisão da aposentadoria de que trata o §
9º deste artigo, deverá estabelecer quando ocorrerá a próxima revisão, de acordo com a
possibilidade de reversão da incapacidade, podendo, inclusive, isentar sua realização em
definitivo.
§ 11. Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor
do benefício, desde que o servidor mantenha tempo mínimo de contribuição de 20 (vinte)
anos, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive em outro
regime previdenciário.

Seção II
Da Aposentadoria Compulsória

Art. 10. O servidor será, automaticamente, aposentado aos 75 (setenta e cinco) anos de
idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
§ 1º O processo de aposentadoria será iniciado por ato do titular do órgão ou unidade de
lotação do servidor, mediante notificação ao IPREM, até 60 (sessenta) dias anteriores à data
em que o servidor completar a idade referida no “caput” deste artigo.
§ 2º A aposentadoria será declarada por ato da autoridade competente do IPREM, com
vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de
permanência no serviço.
§ 3º O provento de aposentadoria compulsória será calculado da seguinte forma:
I - o fator de proporcionalidade será calculado pela divisão do tempo de contribuição vertido
ao RPPS, em anos, descartando-se as frações, por 20 (vinte) anos, limitado seu valor a 1
(um inteiro), caso o número de anos de contribuição seja maior que 20 (vinte);
II - o cálculo da média das contribuições levará em conta os proventos correspondentes a
60% (sessenta por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição e das

remunerações adotados como base para contribuições aos regimes de previdência a que o
servidor esteve vinculado (RPPS e RGPS), atualizados monetariamente, correspondentes a
100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde
o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2 (dois) pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição, observado o disposto do § 5º deste artigo;
III - o valor do benefício será o resultado da multiplicação do fator de proporcionalidade pela
média das contribuições de que tratam, respectivamente, os incisos I e II deste parágrafo.
§ 4º Na hipótese de o valor do provento proporcional ao tempo de contribuição ser inferior
ao salário mínimo nacional vigente na data da concessão do benefício, o valor do benefício
deverá ser complementado até o valor do referido salário mínimo.
§ 5º Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do
benefício, desde que o servidor mantenha tempo mínimo de contribuição de 20 (vinte) anos,
vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive em outro regime
previdenciário.

Seção III
Da Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição

Art. 11. O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição,
com proventos calculados na forma do § 1º deste artigo, desde que preencha,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez)
anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for
concedida a aposentadoria; e
II - 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, ou 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
se homem.
§ 1º O cálculo da média das contribuições levará em conta os proventos correspondentes a
60% (sessenta por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição e das
remunerações adotados como base para contribuições ao regime de previdência a que
esteve vinculado o servidor (RPPS e RGPS), atualizados monetariamente, correspondentes
a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde

o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2 (dois) pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição.
§ 2º É vedada a conversão de tempo de contribuição especial em comum, inclusive de
magistério, exercido em qualquer época.
§ 3º Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do
benefício, desde que o servidor mantenha, cumulativamente, tempo mínimo de 25 (vinte e
cinco) anos de contribuição, 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco)
anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, vedada a utilização do tempo
excluído para qualquer finalidade, inclusive em outro regime previdenciário.

Art. 12. O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo
efetivo antes de 18 de março de 2022 poderá aposentar-se, voluntariamente, quando
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se
homem;
II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se
homem;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;
IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e
V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 89
(oitenta e nove) pontos, se mulher, e 99 (noventa e nove) pontos, se homem, observado o
disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo.
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2023, a pontuação a que se refere o inciso V do “caput”
deste artigo será acrescida, a cada ano, de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem)
pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.
§ 2º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório
de pontos a que se referem o inciso V do “caput” e o § 1º, ambos deste artigo.
§ 3º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo
corresponderão:
I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, observado o disposto no parágrafo único do artigo 2º deste decreto, para o

servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de
dezembro de 2003 e que não tenha feito a adesão ao regime de previdência complementar
de que trata o artigo 38 das Disposições Gerais e Transitórias da Lei Orgânica do Município
de São Paulo, desde que tenha, no mínimo, 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher,
e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem;
II - ao valor apurado na forma do § 1º do artigo 11, observado o disposto no § 5º deste artigo,
para o servidor público não contemplado no inciso I deste parágrafo, todos deste decreto.
§ 4º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não
serão inferiores ao valor ao salário mínimo nacional e serão reajustados: I - de acordo com
a paridade, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 3º deste artigo; ou II - nos
termos estabelecidos para o RGPS, na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo.
§ 5º Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do
benefício, desde que o servidor mantenha, cumulativamente, tempo mínimo de 30 (trinta)
anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, 20
(vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que
for concedida a aposentadoria, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer
finalidade, inclusive em outro regime previdenciário.

Art. 13. O servidor público municipal que tenha se filiado ao RPPS ou ingressado no serviço
público em cargo efetivo antes de 18 de março de 2022 poderá aposentar-se
voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;
II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se
homem;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo
em que se der a aposentadoria;
IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, em 18 de março de
2022, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II do “caput”
deste artigo.
§ 1º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo
corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo
até 31 de dezembro de 2003, e que não tenha feito a adesão ao regime de previdência
complementar de que trata o artigo 38 das Disposições Gerais e Transitórias da Lei Orgânica
do Município de São Paulo, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, observado o disposto no parágrafo único do artigo 2º deste decreto; e
II - em relação aos demais servidores públicos, ao valor apurado na forma do § 1º do artigo
11, observado o disposto no § 5º do artigo 12, ambos deste decreto.
§ 2º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não
serão inferiores ao valor ao salário mínimo nacional e serão reajustados:
I - de acordo com a paridade, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 1º deste
artigo; ou
II - nos termos estabelecidos para o RGPS, na hipótese prevista no inciso II do § 1º deste
artigo.
§ 3º A idade mínima de aposentadoria de que trata o inciso I do “caput” deste artigo será
reduzida em um 1 (um) ano de idade para cada ano de contribuição que exceder aos 30
(trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Seção IV
Da Aposentadoria do Professor

Art. 14. O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções
de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fará jus à aposentadoria
voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos calculados na forma do § 1º do
artigo 11 deste decreto, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se
homem, exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil
e no ensino fundamental e médio, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de
efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida
a aposentadoria; e
II - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.
§ 1º São consideradas funções de magistério as exercidas por professores, no desempenho
de atividades educativas, em estabelecimento de educação básica, formada pela educação

infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além
do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico, conforme critérios, definições e formas de comprovação
estabelecidas em regulamento.
§ 2º Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do
benefício, desde que o servidor mantenha, cumulativamente, tempo mínimo de 25 (vinte e
cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério
na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 10 (dez) anos de efetivo exercício no
serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria,
vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive em outro regime
previdenciário.

Art. 15. O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções
de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, que tenha ingressado
no serviço público em cargo efetivo antes de 18 de março de 2022, poderá aposentar-se
voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se
homem;
II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente de efetivo exercício das funções
de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, se mulher, e 30 (trinta)
anos, se homem;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;
IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e
V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 84
(oitenta e quatro) pontos, se mulher, e 94 (noventa e quatro) pontos, se homem, observado
o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo.
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2023, a pontuação a que se refere o inciso V do “caput”
deste artigo será acrescida, a cada ano, de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 92 (noventa
e dois) pontos, se mulher, e de 100 (cem) pontos, se homem.
§ 2º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório
de pontos a que se referem o inciso V do “caput” e o § 1º, ambos deste decreto.

§ 3º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo
corresponderão:
I - à totalidade da remuneração do professor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria,
observado o disposto no parágrafo único do artigo 2º deste decreto, para o servidor público
que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e
que não tenha feito a adesão ao regime de previdência complementar de que trata o artigo
38 das Disposições Gerais e Transitórias da Lei Orgânica do Município de São Paulo, desde
que tenha, no mínimo, 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos
de idade, se homem;
II - ao valor apurado na forma do § 1º do artigo 11, observado o disposto no § 5º deste artigo,
para o professor não contemplado no inciso I deste parágrafo, todos deste decreto.
§ 4º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não
serão inferiores ao valor ao salário mínimo nacional e serão reajustados: I - de acordo com
a paridade, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 3º deste artigo; ou II - nos
termos estabelecidos para o RGPS, na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo.
§ 5º Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do
benefício, desde que o servidor mantenha, cumulativamente, tempo mínimo de 25 (vinte e
cinco) anos de contribuição exclusivamente de efetivo exercício das funções de magistério
na educação infantil e no ensino fundamental e médio, se mulher, e 30 (trinta) anos, se
homem, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo
efetivo em que for concedida a aposentadoria, vedada a utilização do tempo excluído para
qualquer finalidade, inclusive em outro regime previdenciário.

Art. 16. O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções
de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, que tenha se filiado ao
RPPS ou ingressado no serviço público em cargo efetivo antes de 18 de março de 2022,
poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
I - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade,
se homem;

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente de efetivo exercício das funções
de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, se mulher, e 30 (trinta)
anos, se homem;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo
em que se der a aposentadoria;
IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, em 18 de março de
2022, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II do “caput”
deste artigo.
§ 1º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo
corresponderá:
I - em relação ao professor que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31
de dezembro de 2003 e que não tenha feito a adesão ao regime de previdência
complementar de que trata o artigo 38 das Disposições Gerais e Transitórias da Lei Orgânica
do Município de São Paulo, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, observado o disposto no parágrafo único do artigo 2º deste decreto; e
II - em relação aos demais professores, ao valor apurado na forma do § 1º do artigo 11,
observado o disposto no § 5º do artigo 15, ambos deste decreto.
§ 2º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não
serão inferiores ao valor ao salário mínimo nacional e serão reajustados:
I - de acordo com a paridade, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 1º deste
artigo; ou
II - nos termos estabelecidos para o RGPS, na hipótese prevista no inciso II do § 1º deste
artigo.
§ 3º A idade mínima de aposentadoria de que trata o inciso I do “caput” deste artigo será
reduzida em um 1 (um) ano de idade para cada ano de contribuição que exceder aos 30
(trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Seção V
Da Aposentadoria Especial por Efetiva Exposição a Agentes Químicos, Físicos e Biológicos
Prejudiciais à Saúde

Art. 17. O servidor público municipal cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição
a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes,
vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, fará jus à aposentadoria
voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos calculados na forma do § 2º do
artigo 9º, deste decreto, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição em atividade com efetiva exposição a agentes
químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, desde que cumprido o tempo mínimo de
10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em
que for concedida a aposentadoria; e
II - 60 (sessenta) anos de idade.
§ 1º São consideradas atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e
biológicos prejudiciais à saúde exclusivamente aquelas que constam do Anexo II, Tabela de
Classificação de Adicionais de Insalubridade, parte integrante da Portaria SGM/SEGES nº
53, de 14 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial da Cidade de 15 de outubro de
2021, vedada a contagem de tempo especial quando o servidor estiver cedido a outro órgão
ou ente federativo ou não esteja em efetivo exercício da atividade no ambiente insalubre.
§ 2º Caberá ao IPREM, por ato próprio, estabelecer:
I - os critérios e procedimentos a serem adotados para a efetivação da contagem de tempo
especial em período com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à
saúde em que não houve recebimento de adicional de insalubridade pelo servidor no
Município, inclusive nos casos de tempo de contribuição averbados de outro regime próprio
de previdência social ou do RGPS; e
II - os prazos, condições para manutenção da contagem de tempo especial, informações,
documentos e laudos a serem encaminhados pelos órgão ou entidade autárquica ou
fundacional de lotação dos servidores expostos a agentes químicos, físicos e biológicos
prejudiciais à saúde.
§ 3º Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do
benefício, desde que o servidor mantenha, cumulativamente, tempo mínimo de 25 (vinte e

cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetiva exposição a agentes químicos, físicos
e biológicos prejudiciais à saúde, 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5
(cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, vedada a utilização do
tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive em outro regime previdenciário.
§ 4º A efetiva exposição a agente prejudicial à saúde configura-se quando, mesmo após a
adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja
eliminada ou neutralizada.

Art. 18. O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo
efetivo antes de 18 de março de 2022 e cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva
exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação
desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que
cumpridos, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5
(cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos artigos
57 e 58 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o
total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva
exposição forem, respectivamente, de:
I - 66 (sessenta e seis) pontos, quando se tratar de atividade especial que no RGPS exija 15
(quinze) anos de efetiva exposição;
II - 76 (setenta e seis) pontos, quando se tratar de atividade especial que no RGPS exija 20
(vinte) anos de efetiva exposição; e
III - 86 (oitenta e seis) pontos, quando se tratar de atividade especial que no RGPS exija 25
(vinte e cinco) anos de efetiva exposição.
§ 1º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório
de pontos a que se refere o “caput” deste artigo.
§ 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será correspondente a 100% (cem por
cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações
adotados como base para contribuições a regimes de previdência a que esteve vinculado o
servidor (RPPS e RGPS), atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por
cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da
contribuição, se posterior àquela competência.

§ 3º Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do
benefício,

desde

que

o

servidor

mantenha,

cumulativamente,

tempo

mínimo,

respectivamente, de 25 (vinte e cinco), 20 (vinte) anos ou 15 (quinze) anos de contribuição
exclusivamente em efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à
saúde, de acordo com o enquadramento nos incisos I, II ou III do “caput” deste artigo, 10
(dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que
for concedida a aposentadoria, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer
finalidade, inclusive em outro regime previdenciário.
§ 4º Incumbirá ao IPREM definir, mediante a edição de ato próprio, quais das exposições a
agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde constantes do Anexo II, Tabela
de Classificação de Adicionais de Insalubridade, parte integrante da Portaria SGM/SEGES
nº 53, de 2021, que, a partir de compatibilização com o Anexo IV do Decreto Federal nº
3.048, de 6 de maio de 1999, ensejarão a concessão de aposentadoria especial com tempo
mínimo de 25 (vinte e cinco) anos, 20 (vinte) anos ou 15 (quinze) anos de exposição e
contribuição.
§ 5º Enquanto não for editado o ato do IPREM de que trata o § 4º deste artigo, considerarse-á que todas as exposições a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde
constantes do Anexo II, Tabela de Classificação de Adicionais de Insalubridade, parte
integrante da Portaria SGM/SEGES nº 53, de 2021 ensejam, para efeitos deste artigo,
aposentadoria especial com tempo mínimo de 25 (vinte e cinco) de exposição e contribuição.

Seção VI
Da Aposentadoria Especial da Pessoa com Deficiência

Art. 19. É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RPPS dos Servidores do
Município de São Paulo ao segurado com deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo
de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo
em que for concedida a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos de
contribuição, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;
II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro)
anos de contribuição, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos
de contribuição, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou
IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se
mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de
contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual
período.
§ 1º Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata este artigo, considerase pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas.
§ 2º Enquanto o Poder Executivo Federal não implementar o instrumento para a avaliação
da deficiência de que trata o § 2º do artigo 2º da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de
2015, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), a avaliação, para os efeitos deste artigo, será feita
por equipe multidisciplinar e interdisciplinar, sob gestão do IPREM, utilizando o instrumento
biopsicossocial aplicado para o RGPS.
§ 3º A existência de deficiência anterior a 18 de março de 2022 deverá ser certificada,
inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação
da data provável do início da deficiência.
§ 4º A comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência, em
período anterior à entrada em vigor deste decreto, não será admitida por meio de prova
exclusivamente testemunhal.
§ 5º Para o segurado que, após a filiação ao RPPS dos Servidores do Município de São
Paulo, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau alterado, os parâmetros
mencionados nos incisos I, II e III do “caput” serão proporcionalmente ajustados e os
respectivos períodos somados após conversão, na forma prevista na tabela contida no
Anexo Único deste decreto, considerando-se o grau de deficiência preponderante.
§ 6º O grau de deficiência preponderante será aquele em que o segurado cumpriu maior
tempo de contribuição, antes da conversão, e servirá como parâmetro para definir o tempo
mínimo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com
deficiência e para a conversão.

§ 7º Quando o segurado contribuiu, alternadamente, na condição de pessoa sem deficiência
e com deficiência, inclusive com tempo averbado de outro RPPS ou do RGPS, os respectivos
períodos poderão ser somados, após aplicação da conversão de que trata o § 5º deste.
§ 8º Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado com deficiência corresponderão
aos seguintes percentuais da média aritmética simples dos salários de contribuição e das
remunerações adotados como base para contribuições a regimes de previdência social a
que esteve vinculado o servidor (RPPS e RGPS), atualizados monetariamente,
correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho
de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência:
I - 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os incisos I, II e III do
“caput” deste artigo; ou
II - 70% (setenta por cento) mais 1% (um por cento) por grupo de 12 (doze) contribuições
mensais até o máximo de 30% (trinta por cento), no caso de que trata o inciso IV do “caput”
deste artigo.
§ 9º Aplica-se, alternativamente aos percentuais de que tratam os incisos I e II do § 8º deste
artigo, o fator previdenciário de que trata o § 7º do artigo 29 da Lei Federal nº 8.213, de 1991,
se resultar em renda mensal de valor mais elevado.
§ 10. Poderão ser excluídas da média de que trata o § 8º deste artigo as contribuições que
resultem em redução do valor do benefício, desde que o servidor mantenha,
cumulativamente, tempo mínimo de contribuição respectivo, de acordo com o
enquadramento previso nos incisos I, II, III ou IV do “caput” deste artigo, 10 (dez) anos de
efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida
a aposentadoria, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive
em outro regime previdenciário.

Seção VII
Das Disposições Gerais sobre a Aposentadoria

Art. 20. Aplicam-se às aposentadorias dos segurados do RPPS dos Servidores do Município
de São Paulo, concedidas antes de 18 de março de 2022, as normas constitucionais e
infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103,
de 2019.

Art. 21. Na ocorrência das hipóteses previstas para concessão de aposentadoria
compulsória ou por incapacidade permanente para o trabalho a segurado que tenha
cumprido os requisitos legais para a concessão de aposentadoria voluntária em qualquer
regra, deverá ser facultada ao servidor ou a seu representante legal, antes da concessão da
aposentadoria de ofício, a opção pela aposentadoria de acordo com a regra que lhe for mais
vantajosa.
Parágrafo único. A aposentadoria voluntária e especial vigorará a partir da data da
publicação do respectivo ato de concessão no Diário Oficial da Cidade.

Art. 22. Para fins de concessão de aposentadoria pelo IPREM, é vedada a contagem de
tempo de contribuição fictício, salvo na hipótese de se tratar de direito adquirido
anteriormente ao início da vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.

Art. 23. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma da
Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria no âmbito do
RPPS dos Servidores do Município de São Paulo.

Art. 24. Na hipótese de ausência de instituição de contribuição para o regime próprio a que
esteve vinculado o servidor durante período utilizado como base para o cálculo de seus
proventos de aposentadoria, considerar-se-á, como base de cálculo dos proventos, a sua
remuneração no cargo efetivo no mesmo período.
Parágrafo único. Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata
este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades
gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado.

Art. 25. As remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria não poderão ser:
I - inferiores ao valor do salário mínimo;
II - superiores aos valores dos limites máximos de remuneração no serviço público do
respectivo ente; ou
III - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição para o RGPS, quanto aos meses
em que o servidor esteve vinculado ao referido regime ou tenha sido admitido como servidor

efetivo do Município após 27 de dezembro de 2018 ou após adesão ao regime de previdência
complementar.

Art. 26. Será computado, integralmente, o tempo de contribuição no serviço público federal,
estadual, distrital e municipal, prestado sob a égide de qualquer regime jurídico, bem como
o tempo de contribuição ao RGPS, desde que o servidor efetive a averbação de certidão de
tempo de contribuição do respectivo regime.

CAPÍTULO VI
DO ABONO DE PERMANÊNCIA

Art. 27. Até a entrada em vigor da lei municipal que estabeleça os critérios para a concessão
de abono de permanência, nos termos do § 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o
servidor público municipal que cumprir as exigências para a percepção da aposentadoria
voluntária, conforme previsto nos artigos 11 a 19 deste decreto, e que optar por permanecer
em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

CAPÍTULO VII
DA PENSÃO POR MORTE

Seção I
Dos Princípios Gerais da Pensão por Morte

Art. 28. Por ocasião da morte de servidor titular de cargo efetivo da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional ou aposentado, os seus dependentes fazem jus à pensão,
observados os limites máximos de remuneração no serviço público de que trata o inciso XI
do artigo 37 da Constituição Federal ou, caso o servidor tenha sido admitido após 27 de
dezembro de 2018 ou tenha aderido ao regime de previdência complementar, o limite
máximo do salário de contribuição para o RGPS.
Parágrafo único. Para a instituição do benefício da pensão de que trata o “caput” deste
artigo, faz-se necessário que, na data do óbito, o servidor titular de cargo efetivo tenha

vinculação ativa ao RPPS dos Servidores do Município de São Paulo, por meio do
recolhimento da contribuição para o custeio desse regime previdenciário, conforme previsto
em ato editado pelo IPREM, ou que seja beneficiário de aposentadoria.

Art. 29. Para fins de concessão de pensão, a comprovação da invalidez será
obrigatoriamente realizada mediante avaliação pericial e a avaliação da deficiência
intelectual ou mental será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e
interdisciplinar sob gestão do IPREM.
Parágrafo único. O diagnóstico da invalidez, da deficiência grave, da deficiência intelectual
ou mental e o reconhecimento da dependência econômica devem estar caracterizados em
momento anterior à data do óbito do servidor ou do aposentado.

Art. 30. Quando houver habilitação de cônjuge, a concessão de pensão em benefício do
companheiro ou da companheira que constituiu união estável com o servidor ou o
aposentado separado de fato, falecido, somente ocorrerá se a união estável e a separação
de fato forem reconhecidas por decisão judicial.
Parágrafo único. Considera-se união estável aquela configurada na convivência pública,
contínua e duradoura entre pessoas, estabelecida com intenção de constituição de família,
observado o disposto no § 3º do artigo 226 da Constituição Federal e no § 1º do artigo 1.723
da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, desde que comprovado o
vínculo na forma estabelecida neste decreto.

Art. 31. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do servidor ou do
aposentado que falecer, a contar da data:
I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos
menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais
dependentes;
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I deste artigo; ou
III - da decisão judicial ou administrativa, na hipótese de morte presumida.

Seção II
Do Requerimento do Benefício de Pensão

Art. 32. Os dependentes deverão apresentar requerimento de pensão, nos termos
estabelecidos em ato expedido pelo IPREM, acompanhado, quando for o caso, de cópia dos
seguintes documentos comprobatórios:
I - documentos de apresentação obrigatória para todos os dependentes:
a) certidão de óbito do servidor ou aposentado;
b) número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF, do beneficiário;
c) dados bancários do beneficiário, contendo nome/número do banco, agência e contasalário;
d) comprovante de residência;
e) declaração de não cumulação de pensão;
f) comprovantes de rendimentos de vínculos com outros entes da federação ou do RGPS.
II - documentos específicos, conforme o dependente:
a) cônjuge: certidão de casamento civil ou religioso com efeitos civis emitida após a da data
do óbito do servidor ou aposentado;
b) filhos: certidão de nascimento ou carteira de identidade;
c) companheira ou companheiro:
1. certidão de nascimento do servidor ou do aposentado falecido emitida após a data do
óbito, quando este for solteiro ou solteira;
2. certidão de nascimento emitida após a data do óbito do servidor ou aposentado, quando
o companheiro ou a companheira forem, respectivamente, solteiro ou solteira;
3. certidão de casamento civil ou religioso com efeitos civis emitida após a data de óbito do
servidor ou aposentado, com averbação da separação judicial ou do divórcio, quando um
dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou certidão de óbito, quando um dos
companheiros ou ambos forem viúvos; e
4. comprovação de união estável, nos termos deste decreto;
d) cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou ex-companheiro ou excompanheira separado judicial ou extrajudicialmente:
1. certidão de casamento civil ou religioso com efeitos civis emitida após a data de óbito do
servidor ou aposentado, com averbação da separação judicial ou divórcio;

2. decisão judicial que fixe o pagamento de pensão alimentícia; ou
3. escritura pública que fixe o pagamento de pensão alimentícia; e
4. comprovação de dependência econômica em relação ao servidor ou aposentado para
aqueles que renunciaram aos alimentos na dissolução judicial ou extrajudicial do casamento
ou da união estável, ou que estabeleceram pensão alimentícia extrajudicialmente;
e) enteado e o menor tutelado judicialmente equiparados a filho:
1. certidão de casamento civil ou religioso com efeitos civis atualizada do servidor ou
aposentado com o genitor ou genitora do enteado, emitida após a data do óbito;
2. comprovação de união estável do servidor ou aposentado com o genitor ou genitora do
enteado;
3. certidão de nascimento ou carteira de identidade do enteado ou equiparado;
4. declaração firmada pelo servidor de existência de dependência econômica do enteado e
do menor tutelado para com ele;
5. declaração de não emancipação para o enteado e o menor tutelado com idade inferior a
21 (vinte e um) anos;
6. comprovação de dependência econômica do enteado ou o menor tutelado com o servidor
ou aposentado falecido, nos termos deste decreto; e
7. certidão judicial de tutela, em se tratando de menor tutelado.
f) pais:
1. documento oficial do servidor ou aposentado; e
2. comprovação de dependência econômica, nos termos deste decreto.
g) irmão:
1. certidão de nascimento ou carteira de identidade; e
2. comprovação de dependência econômica, nos termos deste decreto;
h) filho ou irmão inválido ou deficiente:
1. certidão de nascimento ou carteira de identidade; e
2. laudo pericial, emitido sob gestão do IPREM, que ateste a invalidez e sua preexistência
em data anterior ao óbito do servidor ou aposentado; ou
3. laudo pericial, por meio de instrumento específico para avaliação biopsicossocial da
pessoa com deficiência, sob gestão do IPREM, que ateste a deficiência intelectual, mental
ou grave e sua preexistência em data anterior ao óbito do servidor ou aposentado.

§ 1º Nos casos em que a qualidade de dependente for reconhecida judicialmente, deverá
ser apresentada a respectiva decisão judicial.
§ 2º Para os maiores de 16 (dezesseis) anos, é necessária a apresentação de, pelo menos,
um documento oficial de identificação com foto.
§ 3º A documentação referida nos incisos do “caput” deste artigo somente será exigida
quando não constar do assentamento funcional do servidor ou do aposentado falecido,
podendo o IPREM, a qualquer tempo, requerer a apresentação de novos documentos que
julgar necessários para a avaliação da concessão do benefício.

Seção III
Da Comprovação da União Estável e da Dependência Econômica

Art. 33. Nas hipóteses em que houver a necessidade de comprovação da união estável e
da dependência econômica para fins de concessão de pensão, o IPREM promoverá a
análise do caso concreto, por meio probatório idôneo e capaz de atestar a veracidade da
situação familiar e econômica do eventual beneficiário de pensão em relação ao servidor ou
aposentado.
§ 1º A dependência econômica tem por objetivo assegurar ao beneficiário a percepção do
montante mínimo necessário para proporcionar uma sobrevivência condigna, não lhe sendo
garantida a manutenção do padrão de vida existente antes da instituição da pensão.
§ 2º A percepção de renda ou de benefício previdenciário por parte do dependente, por si
só, não é suficiente para descaracterizar a dependência econômica, devendo ser
consideradas as peculiaridades do caso concreto.
Art. 34. Para fins das comprovações de que trata o “caput” do artigo 33 deste decreto,
deverão ser apresentados, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes documentos:
I - certidão de nascimento de filho havido em comum;
II - certidão de casamento religioso;
III - declaração de união estável registrada em cartório;
IV - sentença judicial de reconhecimento de união estável;
V - declaração de imposto de renda do servidor ou aposentado, da qual conste o interessado
como seu dependente;

VI - prova de residência no mesmo domicílio;
VII - registro em associação de qualquer natureza, do qual conste o nome do interessado
como dependente do servidor;
VIII - apólice de seguro de vida da qual conste o servidor como titular do seguro e a pessoa
interessada como sua beneficiária;
IX - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o servidor como
responsável;
X - escritura de compra e venda de imóvel pelo servidor em nome do dependente;
XI - disposições testamentárias;
XII - declaração especial feita perante tabelião;
XIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos
atos da vida civil;
XIV - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
XV - conta bancária conjunta;
XVI - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados; e
XVII - quaisquer outros que possam levar à comprovação do fato ou da situação.
§ 1º O auxílio financeiro ou quaisquer outros meios de subsistência material custeada pelo
instituidor não constitui meio de comprovação de dependência econômica.
§ 2º As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material
contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses
anterior à data do óbito, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal.
§ 3º Caso não esteja caracterizada a dependência econômica, o IPREM poderá requerer a
apresentação de outros documentos além daqueles previstos no “caput” deste artigo.

Art. 35. O cônjuge, o companheiro ou companheira, o ex- -cônjuge ou ex-companheiro ou
ex-companheira com pensão alimentícia fixada judicialmente têm presunção absoluta de
dependência econômica. Art. 36. Têm presunção relativa de dependência econômica:
I - o ex-cônjuge e o ex-companheiro ou ex-companheira:
a) que renunciou a alimentos no divórcio, na separação judicial ou na dissolução da união
estável;
b) separado de fato;

II - o separado, o divorciado, o ex-companheiro ou ex-companheira que perceba pensão
alimentícia extrajudicialmente, mediante escritura pública;
III - o enteado, o menor tutelado, o irmão, a mãe e o pai;
IV - o filho maior de 21 (vinte um) anos inválido, deficiente grave, intelectual ou mental.
§ 1º Os dependentes que têm presunção relativa de dependência econômica deverão
comprová-la quando do requerimento do benefício de pensão, à exceção do filho com até
21 (vinte e um) anos de idade ou inválido, deficiente grave, intelectual ou mental, enquanto
durar a invalidez ou a deficiência, cujo ônus de descaracterizar a dependência econômica
em relação ao servidor ou aposentado, caso este perceba qualquer tipo de renda, é do
IPREM.
§ 2º O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor
individual, não impede a concessão ou manutenção da cota da pensão de dependente com
deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave.

Seção IV
Do Cálculo da Pensão e do seu Reajuste

Art. 37. A pensão por morte, nos casos de fatos geradores ocorridos entre 20 de fevereiro
de 2004 e 18 de março de 2022, período anterior à vigência da Emenda nº 41 à Lei Orgânica
do Município de São Paulo, corresponderá à totalidade:
I - dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior ao do óbito, até o limite
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescido de 70% (setenta por cento) da
parcela excedente a esse limite; ou
II - da remuneração percebida pelo servidor público no cargo efetivo na data anterior ao
óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescida de 70%
(setenta por cento) da parcela excedente a esse limite, se o falecimento ocorreu enquanto o
servidor ainda estava em atividade.
§ 1º O valor da pensão não poderá exceder o valor da remuneração do cargo efetivo ou dos
proventos que serviu de base para a sua concessão, nos termos do parágrafo único do artigo
2º da Lei nº 10.887, de 2004.
§ 2º Na hipótese de cálculo de pensão oriunda de falecimento do servidor na atividade, é
vedada a inclusão de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho,

de função de confiança, de cargo em comissão, de outras parcelas de natureza temporária,
ou do abono de permanência, bem como a previsão de incorporação dessas parcelas
diretamente no valor da pensão ou na remuneração.
§ 3º Em caso de falecimento de servidor em exercício de cargos acumuláveis ou que
acumulava proventos ou remuneração com proventos decorrentes de cargos acumuláveis,
o cálculo da pensão será feito individualmente, por cargo ou provento, na forma prevista no
“caput” deste artigo.
§ 4º Para o cálculo da pensão, será utilizado como referência a remuneração do mês anterior
ao óbito do servidor ainda em atividade, mesmo que proporcionalizada em face de redução
da jornada de trabalho, ou dos proventos, quando se tratar de segurado aposentado.

Art. 38. As pensões instituídas por servidor ou aposentado que, no momento do óbito,
encontrava-se submetido ao Regime de Previdência Complementar de que trata a Lei nº
17.020, de 27 de dezembro de 2018, deverão ser limitadas ao valor máximo estabelecido
para os benefícios do RGPS.

Art. 39. As pensões de que trata o artigo 37 deste decreto serão reajustadas nos mesmos
índices e datas aplicáveis aos benefícios do RGPS, exceto as pensões amparadas pelo
parágrafo único do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, e pelo artigo 6º-A da
Emenda Constitucional 41, de 2003, às quais aplicar-se-á o direito à paridade com os
servidores em atividade.
Parágrafo único. No cálculo do reajuste das pensões com direito à paridade a que se refere
o “caput” deste artigo, o redutor previsto nos incisos I e II do “caput” do artigo 37 deste
decreto será recalculado sempre que houver reajuste nos benefícios do RGPS ou na
remuneração do cargo do instituidor da pensão, incluindo parcelas remuneratórias criadas
após a concessão da pensão que sejam extensíveis aos pensionistas.

Art. 40. A pensão por morte, concedida ao conjunto de dependentes do servidor ou
aposentado falecido a partir de 19 de março de 2022, será equivalente a uma cota familiar
de:

I - 100% (cem por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que
teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, quando o
valor da aposentadoria for de, no máximo, 3 (três) salários mínimos; ou
II - 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela
a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito,
quando o valor da aposentadoria for superior a 3 (três) salários mínimos.
§ 1º A cota prevista no inciso II do “caput” deste artigo será acrescida de cotas de 10 (dez)
pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).
§ 2º As cotas acrescidas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão
reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da
pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5
(cinco).
§ 3º Cuidando-se de óbito de servidor que tenha adquirido direito à aposentadoria voluntária,
mas haja optado por permanecer em atividade, a base para cálculo do valor da pensão
corresponderá ao valor dos proventos a que faria jus se estivesse aposentado
voluntariamente.
§ 4º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou
grave, o valor da pensão por morte de que trata o inciso II do “caput” deste artigo será
equivalente a:
I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria
direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite
máximo de benefícios do RGPS; e
II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos
percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere
o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
§ 5º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou
grave, o valor da pensão será calculado na forma do disposto no “caput” e nos §§ 1º e 2º,
todos deste artigo.
§ 6º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua
condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação
biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, sob gestão do
IPREM, observada revisão periódica na forma prevista em ato Autarquia.

Seção V
Do Rateio e Reversão do Benefício de Pensão

Art. 41. A pensão será considerada instituída quando da sua concessão ao primeiro
dependente habilitado.
§ 1º A habilitação posterior que importe exclusão ou inclusão de dependente só produzirá
efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao habilitado.
§ 2º Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em
partes iguais entre os beneficiários habilitados.
§ 3º Na hipótese de ajuizamento de ação para reconhecimento da condição de dependente,
o interessado poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte,
exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o
pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado do que restar a final decidido pelo
Poder Judiciário, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário.
§ 4º Nas ações judiciais pela concessão da pensão por morte, o interessado poderá proceder
de ofício à habilitação excepcional do benefício, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes à habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva
cota até o trânsito em julgado do que restar a final decidido pelo Poder Judiciário, ressalvada
a existência de decisão judicial em contrário.
§ 5º Julgada improcedente a ação judicial, eventual valor retido será pago de forma
proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração
de seus benefícios, não se aplicando a esse pagamento os critérios fixados para as
despesas de exercícios anteriores.
§ 6º Os valores eventualmente retidos em função de ações judiciais serão corrigidos pelos
mesmos critérios de reajuste do benefício de pensão.

Art. 42. Em qualquer hipótese, fica assegurada ao IPREM a cobrança dos valores
indevidamente pagos em função de nova habilitação, nos termos previstos em ato daquela
Autarquia, para reposição de valores ao erário.
Parágrafo único. Na reposição de que trata o “caput” deste artigo, a devolução será devida
mesmo que os valores tenham sido realizados de boa-fé.

Art. 43. Nas pensões cujos instituidores tenham falecido até 18 de março de 2022, ocorrendo
a perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá aos cobeneficiários.
Parágrafo único. Não haverá reversão de cotas-partes, para as pensões cujos instituidores
tenham falecido a partir de 18 de março de 2022.

Art. 44. Na situação de perda da qualidade de dependente, a pensão deverá ser recalculada,
utilizando-se como referência o valor do provento e do teto previdenciário vigentes no mês
do fato gerador.

Seção VI
Da Perda e Cessação do Direito à Pensão

Art. 45. Perde o direito à pensão por morte:
I - após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado criminalmente, como autor, coautor
ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra o servidor ou
aposentado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis; e
II - o cônjuge ou companheiro(a), se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude
no casamento ou na união estável, ou a sua formalização com fim exclusivo de constituir
benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito
ao contraditório e à ampla defesa.

Art. 46. Acarreta a perda da qualidade de beneficiário:
I - o seu falecimento;
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao
cônjuge;
III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, o afastamento da
deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, ou o levantamento da interdição,
em se tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou
relativamente incapaz, respeitados, para o cônjuge ou companheiro(a), os períodos mínimos
decorrentes da aplicação das alíneas “a” e “b” do inciso VIII do “caput” deste artigo;
IV - o implemento da idade de vinte e um anos, pelo filho, enteado ou irmão;
V - pela emancipação, que ocorrerá quando caracterizado as seguintes situações:

a) pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público,
independentemente de homologação judicial ou por sentença de juiz, ouvido o tutor, se o
menor tiver dezesseis anos completos;
b) pelo casamento ou união estável;
c) pelo exercício de cargo ou emprego público efetivo;
d) pela colação de grau em ensino de curso superior; e
e) pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde
que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria;
VI - a acumulação de pensão na forma do artigo 47 deste decreto;
VII - a renúncia expressa;
VIII - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos II a V do artigo 5º deste decreto:
a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18
(dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados
em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor ou aposentado;
b) o decurso dos períodos estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de
óbito do servidor ou aposentado, fixada por ato do Ministro de Estado da Previdência Social,
atual Ministro do Trabalho e Previdência, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo §
2º-B do artigo 77 da Lei nº 8.213, de 1991, depois de vertidas dezoito contribuições mensais
e pelo menos dois anos após o início do casamento ou da união estável.
§ 1º O tempo anterior de união estável do servidor ou aposentado que contrair matrimônio é
contado para fins de cumprimento do prazo exigido nas alíneas "a" e "b" do inciso VIII do
“caput” deste artigo.
§ 2º A critério do IPREM, o beneficiário de pensão cuja manutenção seja motivada por
invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento
para avaliação das condições que ensejaram a concessão do benefício, sob pena de
suspensão do seu pagamento.
§ 3º Aplica-se, conforme o caso, o disposto no inciso III ou na alínea "b" do inciso VIII, todos
do “caput” deste artigo, se o óbito do servidor ou aposentado decorrer de acidente de
qualquer natureza ou doença profissional ou do trabalho, independentemente do
recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de
casamento ou de união estável.

§ 4º O tempo de contribuição a outro regime de previdência social (RPPS ou RGPS) será
considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais referidas nas alíneas "a"
e "b" do inciso VIII do “caput” deste artigo, desde que o servidor tenha averbado o respectivo
período no RPPS dos Servidores do Município de São Paulo.
§ 5º Na hipótese de o servidor ou aposentado falecido estar, na data de seu falecimento,
obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge ou ex- companheiro(a), a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente constante na
decisão judicial, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício.
§ 6º Não se considera, para fins de cumprimento do interstício previsto no § 4º deste artigo,
o tempo de serviço militar.
§ 7º Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á.
§ 8º Enquanto não for editado novo ato de que trata a alínea "b" do inciso VIII do “caput”
deste artigo, a duração da pensão dos beneficiários de que tratam os incisos II a V do artigo
5º deste decreto, cujo óbito do servidor ocorreu depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições
mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável, será
de:
I - 3 (três) anos, com menos de 22 (vinte e dois) anos de idade;
II - 6 (seis) anos, entre 22 (vinte e dois) e 27 (vinte e sete) anos de idade;
III - 10 (dez) anos, entre 28 (vinte e oito) e 30 (trinta) anos de idade;
IV - 15 (quinze) anos, entre 31 (trinta e um) e 41 (quarenta e um) anos de idade;
V - 20 (vinte) anos, entre 42 (quarenta e dois) e 44 (quarenta e quatro) anos de idade;
VI - vitalícia, com 45 (quarenta e cinco) ou mais anos de idade.

Art. 47. Ressalvado o direito de opção pela pensão mais vantajosa, fica vedada a percepção
cumulativa:
I - de pensão instituída no RPPS dos Servidores do Município de São Paulo por mais de um
cônjuge ou companheiro(a), ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes dos
cargos acumuláveis na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal; e
II - de mais de duas pensões.
Parágrafo único. As situações constituídas neste artigo não se aplicam às disposições
constantes no § 1º do artigo 48 deste decreto.

Art. 48. Será admitida a acumulação de:
I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro(a) no RPPS dos Servidores do
Município de São Paulo com pensão por morte concedida por outro regime de previdência
social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e
142 da Constituição Federal;
II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro(a) no RPPS dos Servidores do
Município de São Paulo com aposentadoria concedida no âmbito desse mesmo regime, em
outro RPPS, no RGPS ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares
de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal; ou
III - aposentadoria concedida no RPPS dos Servidores do Município de São Paulo com
pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da
Constituição Federal.
§ 1º Nas hipóteses da acumulação prevista no “caput” deste artigo, é assegurada a
percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos
demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:
I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder um salário mínimo, até o limite de dois
salários mínimos;
II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder dois salários mínimos, até o limite de três
salários mínimos;
III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder três salários mínimos, até o limite de quatro
salários mínimos; e
IV - 10% (dez) por cento do valor que exceder quatro salários mínimos.
§ 2º O beneficiário deverá manifestar-se formalmente sobre qual benefício considera mais
vantajoso e sobre o qual não deverá incidir a limitação de que trata o § 1º deste artigo.
§ 3º A aplicação do disposto no § 1º deste artigo poderá ser revista a qualquer tempo, a
pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios ou em decorrência
de alteração da sua opção, gerando efeitos financeiros a partir da data do requerimento,
vedados quaisquer pagamentos retroativos a esse termo.
§ 4º O valor do salário mínimo a que se refere o § 1º deste artigo será o vigente no momento
do cálculo, que será realizado mensalmente.

§ 5º O IPREM deverá informar sobre a redução do valor do benefício sob sua gestão,
conforme previsto no § 1º deste artigo, ao regime previdenciário que realiza a manutenção
do(s) outro(s) benefício(s) do pensionista, ou aos respectivos comandos militares.
§ 6º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito a mais de um
benefício houver sido adquirido antes de 18 de março de 2022.

Seção VII
Da Revisão dos Atos da Pensão

Art. 49. O IPREM estabelecerá, em ato próprio, o rito para revisão dos atos de pensão,
conforme o caso, tanto para os benefícios que ainda não foram registrados pelo Tribunal de
Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) quanto para os benefícios registrados por
aquela Corte de Contas, o qual deverá contemplar, necessariamente, as memórias de
cálculo do valor inicial da pensão e do valor obtido com o recálculo, apontando
expressamente os motivos que fundamentaram a necessidade de recálculo, especificar
rubricas e/ou operações indevidamente utilizadas na apuração da média das contribuições.
§ 1º O prazo decadencial para a Administração rever os seus atos terá início a partir da
publicação, no Diário Oficial da Cidade, do ato de registro da pensão pelo TCM-SP.
§ 2º Para a reposição ao erário de valores recebidos indevidamente por beneficiários de
pensão, deverão ser observados os normativos editados pelo IPREM sobre a matéria.
§ 3º Os beneficiários de pensão possuem legitimidade para pedir em nome próprio as
diferenças de benefício antes titulado pelo instituidor da pensão e por este não recebidas em
vida ou que influenciar no cálculo do benefício.
§ 4º O prazo para pleitear o direito a que se refere o § 3º deste decreto decai em 5 (cinco
anos), contar a partir da data do óbito do servidor ou do registro do ato pensional pelo TCM-SP, o que ocorrer primeiro.

Seção VIII
Da Pensão Provisória

Art. 50. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes
casos:

I - declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente;
II - desde que devidamente comprovado:
a) o desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado
como em serviço; e
b) o desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança.
§ 1º Para a concessão da pensão, nas situações previstas no inciso II do “caput” deste artigo,
servirão como prova hábil do desaparecimento, entre outras:
I - boletim do registro de ocorrência feito perante a autoridade policial;
II - prova documental de sua presença no local da ocorrência;
III - noticiário nos meios de comunicação; e
IV - protocolo de ingresso da ação judicial para fins de reconhecimento de morte presumida.
§ 2º Nas situações de que tratam o § 1º deste artigo, a cada 6 (seis) meses, o recebedor do
benefício deverá apresentar documento da autoridade competente, contendo informações
acerca do andamento do processo, relativamente à declaração de morte presumida, até que
seja apresentada a certidão de óbito.
§ 3º A pensão deixará de ser provisória decorridos 5 (cinco) anos de sua vigência, ressalvado
o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente
cancelado, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo
comprovada má-fé.
§ 4º Aplicam-se à concessão da pensão provisória de que trata o “caput” deste artigo as
disposições contidas neste decreto.

Seção IX
Das Disposições Gerais Sobre a Pensão

Art. 51. A pensão instituída até 31 de dezembro de 2003 será revista na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo também estendidos aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei.

Art. 52. A pensão instituída no período compreendido entre 1º de janeiro de 2004 e 20 de
fevereiro de 2004 será calculada pela última remuneração ou provento percebido pelo
servidor ou aposentado na data anterior ao óbito e será revista na forma estabelecida nas
legislações que instituíram as vantagens utilizadas como base para o cálculo da pensão ou,
na sua falta, na mesma data e índices aplicados aos benefícios do RGPS.

Art. 53. Concedida a pensão ou revisto o seu ato concessório, este será publicado no Diário
Oficial da Cidade e encaminhado pelo IPREM ao TCM-SP, para fins de registro. Parágrafo
único. O IPREM deve informar aos pensionistas que o ato de pensão pendente de registro
no TCM-SP é precário, sujeito a apreciação do Tribunal, e que poderá ser revisto.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 54. A renúncia à pensão é irretratável.

Art. 55. A representação do segurado ou beneficiário por terceiros perante o IPREM dar-seá por meio de procuração específica.

Art. 56. O servidor afastado ou licenciado do cargo, sem remuneração ou subsídio, poderá
computar o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fins de aposentadoria,
mediante o recolhimento das contribuições previdenciárias estabelecidas, tomando-se,
como base de cálculo, a remuneração de referência do seu respectivo cargo efetivo na data
do afastamento ou licença.
Parágrafo único. As contribuições a que se referem o “caput” deste artigo serão recolhidas
diretamente pelo servidor ao IPREM.

Art. 57. Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogados o Decreto nº
46.861, de 27 de dezembro de 2005, exceto os seus artigos 16, 17 e 18, e o Decreto nº
58.708, de 8 de abril de 2019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, em 18 de março de 2022, 469º da
Fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES, PREFEITO
GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Secretário Municipal da Fazenda
JOSÉ RICARDO ALVARENGA TRIPOLI, Secretário Municipal da Casa Civil
EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE, Secretária Municipal de Justiça
RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR, Secretário de Governo Municipal

3. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

14/03/2022 – EDIÇÃO Nº 61/2022

Não houve publicações relevantes.

15/03/2022 – EDIÇÃO Nº 62/2022

Não houve publicações relevantes.

16/03/2022 – EDIÇÃO Nº 63/2022

Não houve publicações relevantes.

17/03/2022 – EDIÇÃO Nº 64/2022

Não houve publicações relevantes.

18/03/2022 – EDIÇÃO Nº 65/2022

Não houve publicações relevantes.

4. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

14/03/2022 – EDIÇÃO 3465

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

COMUNICADO Nº 039/2022

A Presidência do Tribunal de Justiça, COMUNICA aos Senhores Magistrados, membros do
Ministério Público, Defensoria Pública, das Procuradorias, Advogados, Supervisores e
demais servidores das Unidades Judiciais de Segunda Instância que:

1) A partir do dia 14/03/2022 será liberado no sistema de peticionamento eletrônico de 2º
Grau (e-Saj), tanto de iniciais, quanto de intermediárias, campo específico para que os
senhores advogados informem o número do DARE, ocorrendo, desta forma, a vinculação e
a “queima” automática da guia.
2) Havendo guia a ser informada, deverá ser selecionada a opção “Guia de custas emitida”,
que habilitará os campos para inserção dos dados do DARE.

3) Caso não haja guia a ser informada, poderá ser selecionada uma das seguintes opções:
“Não há recolhimento/Dispensa legal” (artigos 5º, 6º e 7º da Lei nº 11.608/2003) ou “Há
pedido de justiça gratuita” (quando houver pedido a ser apreciado ou já deferido no curso do
processo).

4) Havendo indisponibilidade temporária do sistema, será executada rotina automatizada
para “queima” da guia posteriormente ao peticionamento.

5)

O

tutorial

pode

ser

consultado

a

partir

do

seguinte

link:

https://www.tjsp.jus.br/PeticionamentoEletronico.

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
11/03/2022, autorizou o que segue:
EMBU DAS ARTES – suspensão do expediente forense presencial e dos prazos processuais
dos processos físicos no dia 14/03/2022, devendo ser observado o Comunicado Conjunto
nº 1.351/2020.

15/03/2022 – EDIÇÃO 3466

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
14/03/2022, autorizou o que segue:
EMBU DAS ARTES – suspensão do expediente forense presencial e dos prazos processuais
dos processos físicos no período de 15 a 18/03/2022, devendo ser observado o Comunicado
Conjunto nº 1.351/2020.

16/03/2022 – EDIÇÃO 3467

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
15/03/2022, autorizou o que segue:
JANDIRA – Antecipação do encerramento do expediente forense presencial no dia
14/03/2022, a partir das 15 horas, com suspensão dos prazos processuais dos processos
físicos na referida data, devendo ser observado o Comunicado Conjunto nº 1351/2020.

17/03/2022 – EDIÇÃO 3468

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
16/03/2022, autorizou o que segue:
PRAIA GRANDE – Antecipação do encerramento do expediente forense presencial no dia
16/03/2022, a partir das 17h15, com suspensão dos prazos processuais dos processos
físicos na referida data, devendo ser observado o Comunicado Conjunto nº 1351/2020.

18/03/2022 – EDIÇÃO 3469

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
17/03/2022, autorizou o que segue:
PRAIA GRANDE – Antecipação do encerramento do expediente forense presencial no dia
17/03/2022, a partir das 12:00 horas, na VARA DA FAZENDA PÚBLICA e respectivo cartório,
com suspensão dos prazos processuais dos processos físicos na referida data, devendo ser
observado o Comunicado Conjunto nº 1351/2020.

5. DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

14/03/2022 – EDIÇÃO Nº 48/2022

Não houve publicações relevantes.

15/03/2022 – EDIÇÃO Nº 49/2022

Não houve publicações relevantes.

16/03/2022 – EDIÇÃO Nº 50/2022

Não houve publicações relevantes.

17/03/2022 – EDIÇÃO Nº 51/2022

Não houve publicações relevantes.

18/03/2022 – EDIÇÃO Nº 52/2022

Não houve publicações relevantes.

6. NOTÍCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

STF INVALIDA NORMA DE SP QUE DAVA PRAZO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA ANTES DE
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

Por unanimidade, os ministros entenderam que a norma interfere em matéria de direito civil
e comercial, cuja competência é da União
Publicado em 14/03/2022

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) invalidou norma paulista que concedia
prazo de 20 dias para quitação do débito ou apresentação de comprovante de pagamento,
antes de ser efetivada a inscrição do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito. A
Corte também considerou dispensável a comunicação da inscrição do devedor por carta
registrada com aviso de recebimento (AR). A decisão, unânime, foi tomada em sessão virtual
finalizada em 8/3.
A Corte julgou parcialmente procedentes pedidos apresentados em quatro Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 5224, 5252, 5273 e 5978), respectivamente, pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), pelo Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), pelo governo do Estado de São Paulo e pelo
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
Nas três primeiras ações, os autores pediam a inconstitucionalidade integral da Lei
estadual 15.659/2015, que regulamenta o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos
consumidores nos cadastros de proteção ao crédito. Já na ADI 5978, o PTB alegava, entre
outros pontos, que a Lei estadual 16.624/2017, ao alterar a lei de 2015 e suprimir a garantia
de comunicação por meio da carta registrada com AR, teria promovido retrocesso social nos
direitos dos consumidores.

Prazo de tolerância

A relatora das ações, ministra Rosa Weber, explicou que, mesmo diante de crédito
líquido, certo e exigível, o parágrafo único do artigo 2º da Lei estadual 15.659/2015 (na
redação dada pela lei de 2017) estabeleceu que o credor terá de aguardar 20 dias antes de

ser efetivada a inscrição do inadimplente. A previsão de hipótese suspensiva dos efeitos do
vencimento da dívida, dispondo sobre o tempo do pagamento e os efeitos da mora, intervém
na legislação sobre direito civil e comercial, matéria reservada à União (artigo 22, inciso I,
da Constituição da República).
A declaração de inconstitucionalidade, segundo o voto da relatora, também deve
alcançar a redação original da Lei estadual 15.659/2015, que estabelecia o prazo de
tolerância de 15 dias para quitação.

Carta registrada

Em relação a esse ponto, a ministra considerou que a exigência da AR transgride o
modelo normativo geral do Código de Defesa do Consumidor (CDC, artigo 43, parágrafo 2º),
e consolidado na Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que a considera
dispensável. Na avaliação da relatora, retrocesso social seria a restauração do regime da
comunicação do devedor por carta registrada, que, segundo dados técnicos apresentados
por partes interessadas no processo, evidenciam prejuízo à sociedade em geral e ao
mercado de créditos.
A ministra observou que a notificação por carta registrada, além de custar de sete
vezes mais do que a convencional, não tem nenhuma garantia de eficácia, pois cerca de
65% delas acabam frustradas, em razão da necessidade de assinatura do devedor.
“Retrocesso social seria a manutenção de um sistema arcaico de comunicação,
manifestamente ineficiente e dispendioso, que transfere todo o ônus financeiro da
inadimplência da pessoa do devedor para a sociedade em geral”, concluiu.

Prejudicialidade

Diversos pontos da Lei estadual 15.659/2015 foram substancialmente modificados
pela Lei 16.624/2017, na qual o legislador paulista acolheu, em grande parte, a pretensão
das partes, o que resultou na prejudicialidade de vários pedidos formulados nas ações.

STF DECIDE QUE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DE INTER CEPÇÕES TELEFÔNICAS SÃO
LÍCITAS

Ao fixar tese de repercussão geral sobre a matéria, a Corte concluiu que as renovações
devem ser motivadas e demonstrada a necessidade das medidas.
Publicado em 17/03/2022

Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta
quinta-feira (17), que é possível a renovação sucessiva de interceptações telefônicas, desde
que fundamentada e demonstrada a necessidade da medida com a apresentação de
elementos concretos e da complexidade da investigação. De acordo com a decisão,
motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos, sem relação com o caso
concreto, são ilegais.
O entendimento foi firmado no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 625263,
com repercussão geral (Tema 661), e a tese fixada deverá ser observada pelas demais
instâncias.

Anulação de provas

O RE 625263 foi interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que anulou todas as provas obtidas a partir de escutas
telefônicas que duraram mais de dois anos, ininterruptamente, em investigação criminal
realizada no Paraná.
No Supremo, o MPF sustentava que as escutas foram realizadas no contexto de uma
ampla investigação, conhecida como Caso Sundown, sobre a prática de crimes graves,
como delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, corrupção, descaminho, formação de
quadrilha e lavagem de dinheiro. Para o MPF, a decisão do STJ “abriu espaço” para a
invalidação de centenas de operações policiais que investigaram organizações criminosas e
delitos complexos por meio de escutas que tenham durado mais de 30 dias.

Análise geral da matéria

De forma geral, ao analisar a matéria, todos os ministros reconheceram a
possibilidade de prorrogações sucessivas de escutas, mediante fundamentação necessária
aos esclarecimentos de fatos investigados caso a caso.

Caso concreto

Já em relação ao caso concreto, a maioria dos ministros deu provimento ao recurso,
a fim de manter as provas obtidas com base nas escutas. Prevaleceu, nesse ponto, a
divergência apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, seguida pelas ministras Rosa
Weber e Cármen Lúcia e pelos ministros Edson Fachin, André Mendonça e Luiz Fux.
A corrente vencedora concluiu que as interceptações podem durar o tempo
necessário à completa elucidação dos fatos delituosos, desde que atendidos todos os
requisitos da legislação, em particular a demonstração da necessidade da medida. Também
entendeu que a decisão deve estar fundamentada.
Ao seguir a divergência, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, lembrou que o caso
resultou em condenações de mais de 30 anos e trata de crimes de alta complexidade e
lesividade social, que atingiram o valor de R$ 50 milhões (não atualizado). A cada
interceptação, surgiram novas e sucessivas provas de outros delitos.
Para os ministros que divergiram do relator, a medida observou os princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, e os meios foram adequados e
necessários para colher todos os elementos de prova. Para eles ficou demonstrado, ainda,
que o juiz motivou todas as renovações e teve a preocupação de impedir algumas delas.

Ilegalidade da prova

Em relação ao caso concreto, ficaram vencidos os ministros Gilmar Mendes (relator),
Dias Toffoli, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski, que votaram pelo desprovimento do
recurso, considerando nulas as provas em questão. Para essa vertente, a prorrogação da
escuta não ocorreu em prazo razoável e não foi devidamente fundamentada, além de não

ter sido demonstrada sua necessidade em todas renovações. Os ministros consideraram,
ainda, que houve ofensa à intimidade e à privacidade.

Tese de repercussão

Por unanimidade, a Corte aprovou a seguinte tese de repercussão geral, sugerida
pelo ministro Alexandre de Moraes:
“São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica desde que,
verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da
medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial
inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que
sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações
padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto”.
O ministro Luís Roberto Barroso, que declarou suspeição no caso concreto, votou
pela aprovação da tese.
CUSTAS JUDICIAIS DO STF PODERÃO SER RECOLHIDAS COM PIX OU CARTÃO DE CRÉDITO
A PARTIR DE ABRIL

Além da GRU, os meios de pagamento serão expandidos e o usuário será direcionado à
plataforma digital do PagTesouro.
Publicado em 18/03/2022

O Portal do Supremo Tribunal Federal passa a oferecer, a partir de abril, uma nova
modalidade de recolhimento das custas judiciais, por meio da plataforma digital do
PagTesouro, da Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda. Com a
novidade, o jurisdicionado tem a opção de fazer o pagamento por Pix e por cartão de crédito,
que se somam à modalidade existente da GRU compensação.
O serviço permite, ainda, a emissão do comprovante de pagamento, que será
disponibilizado no Portal do STF e constitui documento hábil para fins de comprovação do
recolhimento das custas judiciais.

Essa e outras iniciativas do STF foram priorizadas para melhorar a experiência do
jurisdicionado, expandindo e facilitando o acesso aos serviços oferecidos à sociedade.
O PagTesouro foi instituído pelo Decreto 10.494/2020 como plataforma digital para
pagamento e recolhimento de valores à Conta Única do Tesouro Nacional. No âmbito do
STF, a nova forma de pagamento está prevista na Resolução 766, de 11/3/2022, que
estabelece prazo de 30 dias para sua entrada em vigor. Até lá, o recolhimento continuará a
ser feito exclusivamente via GRU.
O secretário-geral da Presidência do STF, Pedro Felipe de Oliveira Santos, ressalta
a importância da oferta das novas modalidades de pagamento, “como forma de amplificar o
acesso à jurisdição utilizando-se dos préstimos da inovação tecnológica”.

7. NOTÍCIAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PESQUISA PRONTA DESTACA DIVISÃO DE BENS EM SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA E
PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL

Publicado em 16/03/2022

A página da Pesquisa Pronta divulgou seis entendimentos do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Produzida pela Secretaria de Jurisprudência, a nova edição aborda, entre
outros assuntos, a comunicação dos bens adquiridos durante o casamento no regime de
separação legal ou obrigatória e a natureza da presunção da fraude à execução fiscal.
O serviço tem o objetivo de divulgar as teses jurídicas do STJ mediante consulta, em
tempo real, sobre determinados temas, organizados de acordo com o ramo do direito ou em
categorias predefinidas (assuntos recentes, casos notórios e teses de recursos repetitivos).
Direito bancário – Operação de crédito
Operações de crédito. Cobrança de tarifa antecipada.
"Durante a vigência da Resolução CMN n. 2.303/1996 era lícita a cobrança pela prestação
de quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, entre eles o de liquidação
antecipada de operação de crédito, desde que efetivamente contratados e prestados, salvo
àqueles considerados básicos. Em 8 de setembro de 2006 entrou em vigor a Resolução
CMN n. 3.401/2006, que dispôs especificamente a respeito da possibilidade de cobrança de
tarifas sobre a quitação antecipada de operações de crédito e arrendamento mercantil,
matéria que até então vinha sendo disciplinada de maneira genérica pela Resolução CMN
n. 2.303/1996. Somente com o advento da Resolução CMN n. 3.516, de 10 de dezembro de
2007, é que foi expressamente vedada a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação
antecipada de contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro."
AgInt no AREsp 326.312/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017.

Direito civil – Família
Comunicabilidade de bens adquiridos na constância do casamento por esforço
comum. Regime de separação legal ou obrigatória.
"No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do
casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição."
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.084.439/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021.
Direito tributário – Execução fiscal
Natureza da presunção da fraude à execução fiscal.
"[...] esta Corte Superior tem se manifestado sempre no sentido de que, mesmo na hipótese
de sucessivas alienações, a presunção de fraude é 'jure et de jure', de modo que se mostra
irrelevante, por força de lei, para a configuração da fraude à execução a existência ou não
de boa-fé na conduta do último adquirente do bem alienado."
AgInt no REsp 1.882.063/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
12/04/2021, DJe 28/04/2021.
Direito tributário – imposto de renda
Imposto de renda. Valores pagos a título de auxílio-transporte.
"O STJ já se manifestou quanto à não incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF sobre os valores pagos a título de férias-prêmio e de auxílio-transporte, em razão da
natureza indenizatória de tais verbas."
AgInt no AREsp 1.824.895/SP, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do
TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021.
Direito tributário – Tributos
Crédito não tributário. Suspensão da exigibilidade a partir da apresentação da fiança
bancária e do seguro garantia judicial.
"De acordo com a jurisprudência do STJ, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito
não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde
que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento,
porquanto essas modalidades de garantia equiparam-se a dinheiro."

AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.689.022/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 18/02/2022.
QUARTA TURMA RECONHECE

COMPETÊNCIA

ARBITRAL

E

MANTÉM EXTINÇÃO

DE

PROCESSO SOBRE CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA

Publicado em 17/03/2022

Por maioria, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento
a agravo interno e manteve decisão monocrática do ministro Antonio Carlos Ferreira que
julgou extinto processo no qual se discutia contrato de compra e venda e transmissão de
direitos de empresas de fornecimento de energia elétrica.
Em sua decisão, o relator entendeu ser de competência do juízo arbitral apreciar
preliminarmente a validade e a eficácia da convenção de arbitragem decorrente de cláusula
compromissória estipulada entre as partes – cláusula kompetenz-kompetenz (artigo 8º,
parágrafo único, da Lei 9.307/1996, a Lei de Arbitragem) –, razão da extinção do processo
sem exame de mérito.
"O caso concreto não envolve direitos indisponíveis, cingindo-se a controvérsia à
interpretação e à qualificação que a parte agravada fez do negócio jurídico formalizado entre
a agravante e terceiro (cessão de contrato), e a recusa em registrá-lo no sistema que
gerencia contratações da espécie (compra e venda de energia elétrica), matéria que
antecede a aplicação das normas regulamentares de regência", explicou o ministro Antonio
Carlos.

Alcance das regras do setor elétrico

Segundo o magistrado, o caso analisado envolveu exclusivamente a recusa da
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) em proceder ao registro da cessão
de contrato formalizado entre terceiros (Penta e Eletronorte), cujos direitos teriam sido
ulteriormente adquiridos pela Companhia Paulista de Energia S/A (Copen).

Para a CCEE, essa cessão contrariaria a norma regulamentar de regência, por se
tratar de uma nova contratação, e não apenas da transmissão de direitos e obrigações de
contrato anterior (cessão).
Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela
possibilidade de registro do contrato de cessão de direitos relativos ao contrato de compra e
venda de energia, com a consequente possibilidade de substituição da cedente pela
cessionária-autora no polo comprador – o que, segundo a corte estadual, não ofenderia
a Portaria 455/2012 do Ministério de Minas e Energia.
Ao apresentar agravo contra a decisão que extinguiu o processo sem a resolução do
mérito, a Copen sustentou que a controvérsia envolveria direito indisponível, pois a demanda
discutiria a interpretação e aplicação cogente das regras do setor elétrico – em especial, o
alcance da Portaria MME 455/2012, que extrapola as relações amparadas pelo Estatuto da
CCEE, revestindo-se de nítido caráter de norma de ordem pública.
Ela alegou ainda estar em discussão se a CCEE deve fazer o registro do contrato de
cessão conforme as regras do setor elétrico, que não podem ser transacionadas, não se
tratando de direitos disponíveis ou transacionáveis que pudessem ser submetidos à
arbitragem.

Competência constitucional conferida ao STJ

Segundo o ministro Antonio Carlos, no entanto, nenhuma das partes se insurge
diretamente contra os termos da norma regulamentadora, a Portaria MME 455/2012. O foco
da irresignação da autora da demanda, acrescentou o magistrado, foi a interpretação do
negócio jurídico formalizado – a cessão do contrato –, além da recusa em registrá-lo no
sistema que gerencia esse tipo de contratação.
"Não se trata, pois, de discutir a interpretação e a aplicação cogente das regras do
setor elétrico, em especial o alcance da Portaria MME 455/2012, senão, reitere-se, a
natureza jurídica da aquisição, pela autora-agravante, do CCVEE originariamente firmado
entre a Penta e a Eletronorte. Não há direito indisponível em disputa, dessarte. Sanada a
controvérsia – pelo juízo arbitral, vale dizer –, a agravada fará cumprir os termos da norma
reguladora, na condição de mero agente operacional", explicou.

O magistrado destacou que o julgamento do recurso, com o reconhecimento da
incompetência do Judiciário estatal e a consequente extinção do processo sem a resolução
do mérito, não importou em violação do princípio da segurança jurídica, mas no "exercício
da competência constitucional conferida ao STJ", em defesa do ordenamento jurídico
infraconstitucional.
Ao desprover o agravo interno, o ministro explicou que somente em hipóteses
excepcionais é possível afastar a competência outorgada ao árbitro pelo artigo 8º, parágrafo
único, da Lei 9.307/1996. Para ele, no caso analisado, é "inviável o conhecimento de
alegação suscitada apenas em sede de agravo interno, qualificando indevida inovação
recursal".

8. NOTÍCIAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

COMISSÁRIA DE VOO SERÁ RESSARCIDA POR GASTOS COM MAQUIAGEM E CUIDADOS
PESSOAIS

Ela alegou que era obrigada a se apresentar excessivamente maquiada para o trabalho.
Publicado em 18/03/2022

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso da Gol Linhas
Aéreas S.A. contra decisão que a condenou a pagar R$ 80 mensais a uma comissária de
voo de Porto Alegre (RS) a título de ressarcimento por gastos com maquiagem e manicure
durante o período do contrato de trabalho. Segundo o colegiado, a empresa não indicou
corretamente o trecho da decisão que pretendia rediscutir no TST.
“Sempre impecável”

Contratada pela Webjet Linhas Aéreas S.A. e dispensada em março de 2013 pela
Gol, que assumira a outra empresa aérea, a comissária sustentou, na reclamação
trabalhista, que era obrigada, em todas as jornadas de trabalho, a se apresentar “de forma
impecável", devidamente maquiada, com o cabelo cuidado e as unhas pintadas. Por isso,
pediu ressarcimento de, no mínimo, R$ 150 mensais.

Guia de padronização

O juízo de primeiro grau, ao deferir o pedido, frisou que o trabalhador não pode arcar
com os custos atinentes à execução de sua atividade, que seriam de responsabilidade do
empregador. De acordo com a sentença, ficou demonstrado, com base em documentos
(entre eles um “guia de padronização”), que a empresa aérea exigia unhas e maquiagem
impecáveis de suas comissárias de bordo, “inclusive determinando a compra de produtos
importados, caso necessário”. Ainda de acordo com o juízo, a apresentação, quando exigida
em padrão específico pelo empregador, caracteriza-se como meio para a execução do
trabalho.

A condenação foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS)
quanto à obrigação de ressarcimento, mas o valor foi reduzido para R$ 80, com base na
média de viagens e nos custos dos produtos e, também, no fato de que, em depoimento
pessoal, a empregada afirmou que não sabia quanto gastava por mês com maquiagem.

Escolha pessoal

Na tentativa de trazer a discussão ao TST, a Gol argumentou que a solicitação de
apresentação formal para os empregados estaria “longe de configurar um dress code fora
do padrão ou que exija gastos extras que não fossem do cotidiano”. Para a empresa, o uso
dos produtos está vinculado à esfera estritamente pessoal e “são de opção e escolha de tipo
diverso para cada mulher”.
Mas, segundo o relator, ministro Hugo Scheuermann, a empresa não cumpriu o
requisito de indicar o trecho da decisão contra a qual recorre que resume o
prequestionamento da controvérsia. No caso, o trecho da decisão do TRT reproduzido pela
Gol trata do valor da indenização, que não foi objeto do recurso de revista. Diante disso, a
Turma negou provimento ao agravo de instrumento.

9. RECEITA FEDERAL

RECEITA FEDERAL ALERTA PARA NOVO GOLPE COM GUIA FALSA DO SIMPLES NACIONAL
PARA PAGAMENTO VIA PIX

Ao tentar realizar o pagamento via PIX o sistema aponta para uma empresa privada.
Publicado em 15/03/2022

Espécie de guia para pagamento simulando um Documento de Arrecadação do
Simples Nacional (DAS) é enviada por correspondência, com indicação de “Simples
Nacional” como remetente.
Observa-se que ao tentar realizar o pagamento via PIX – única opção no documento
falso, pois não há código de barras ou outro meio – o sistema direciona o pagamento para
uma empresa privada denominada SIMPLES PAGAMENTO ONLINE LTDA.
Os contribuintes precisam estar atentos e verificar os pagamentos pendentes e
dívidas em aberto sempre nos sites oficiais dos órgãos públicos. As dívidas do Simples
Nacional podem ser consultadas no portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal
em gov.br/receitafederal,

ou

no

Portal

do

Simples

Nacional,

em www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional.
Atenção empresários optantes pelo Simples Nacional, vocês são o alvo desta vez!
Os golpistas utilizam elementos conhecidos como a logomarca oficial do Simples e
termos técnicos para tentar dar veracidade ao documento falso. Com ameaça de multa
altíssima de até 225% sobre o valor cobrado, tentam pressionar as possíveis vítimas para
que paguem com celeridade e, dessa forma, buscam tirar a atenção dos detalhes
importantes. Conforme imagem abaixo.
Fique Alerta, não caia em golpe!

