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1. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

20/12/2021 – EDIÇÃO 238, SEÇÃO 1

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR

RESOLUÇÃO CONINV/ME Nº 1, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

R ESOLUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA PARA A
ELABORAÇÃO

DO

P LANO DE A ÇÃO EM C ONDUTA

E MPRESARIAL R ESPONSÁVEL – CER NO ÂMBITO DO
C OMITÊ N ACIONAL DE I NVESTIMENTOS – CONINV.

O COMITÊ NACIONAL DE INVESTIMENTOS DA CÂMARA DE COMÉRCIO
EXTERIOR, tendo em vista a deliberação de sua 6ª Reunião, ocorrida em 11 de dezembro
de 2020, no uso da atribuição que lhe confere o art. 2º, I, II e X, do Decreto nº 9.885, de 27
de junho de 2019 e da Resolução SE-CAMEX/CONINV nº 1, de 11 de dezembro 2019,
resolve:

Art. 1º Dispor sobre a estrutura do Plano de Ação direcionado à promoção da Conduta
Empresarial Responsável - PACER, nos termos definidos pela Resolução Coninv n° 2/2020.

Art. 2° O PACER compreenderá todos os capítulos das Diretrizes para as Empresas
Multinacionais e terá como base o pilar da Transparência e Governança do Plano Nacional
de Investimentos - PNI, sendo concebido para, em especial, promover a atração e retenção
de investimentos estrangeiros diretos qualificados no país.

Art. 3° Ressalvados novos elementos que surjam nas consultas junto à OCDE, o PACER
será estruturado a partir da seguinte organização temática:
I - Conceito, contextualização e a importância da CER.

II - Capítulos das Diretrizes da OCDE para CER.
III - O Estado, como ator econômico, na elaboração de políticas públicas de CER no Brasil.
IV - Papel do Ponto de Contato Nacional - PCN na promoção da CER.
V - Mapeamento de políticas públicas de CER no país.
VI - Recomendações de políticas públicas em CER para o Brasil.

Art. 4° Nos temas previstos no artigo anterior, que dispõe sobre o PCN, o PACER levará em
consideração, sempre que possível, as linhas de ações propostas no âmbito do Plano de
Ação para o fortalecimento dos Pontos de Contato Nacionais da OCDE (Action Plan to
Strengthen National Contact Points for Responsible Business Conduct 2022-2024 da
OCDE).

Art. 5° Na estrutura do Plano, prevista no art. 3°, levar-se-ão em conta as recomendações
previstas no documento de revisão da política de Conduta Empresarial Responsável do
Brasil (RBC Policy Review do Brasil) elaborado pela OCDE.

Art. 6° Além das recomendações previstas no artigo anterior, serão apreciados, para a
proposição de novas recomendações, os resultados das consultas realizadas durante o
processo de elaboração do PACER junto ao governo, setor privado, e outras partes
interessadas.

Art. 7º A elaboração do PACER, juntamente com a revisão da política de Conduta
Empresarial Responsável do Brasil e a realização do Peer Review do PCN, constitui-se em
instrumento estratégico e fundamental no processo de acessão do Brasil à OCDE.

ROBERTO FENDT JUNIOR
Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais
Presidente do Comitê

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 191, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES. NÃO CABIMENTO DE CRÉDITO NA
QUALIDADE DE INSUMO. NÃO CABIMENTO DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
As taxas de administração de cartões de crédito e de débito não são consideradas
insumos para fins de creditamento da Cofins.
Não cabe a exclusão dessas taxas da base de cálculo da contribuição.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.637, de 2002, art. 3º, inciso II, com redação dada pela
Lei nº 10.865, de 2004; Instrução Normativa RFB nº 1.911, de 2019, art. 172, § 2º, inciso VII;
e Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 2018.
PARCIALMENTE VINCULADA AO PARECER COSIT/RFB Nº 5, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2018, PUBLICADO NO DOU DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES. NÃO CABIMENTO DE CRÉDITO NA
QUALIDADE DE INSUMO. NÃO CABIMENTO DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
As taxas de administração de cartões de crédito e de débito não são consideradas
insumos para fins de creditamento da Cofins.
Não cabe a exclusão dessas taxas da base de cálculo da contribuição.
PARCIALMENTE VINCULADA AO PARECER COSIT/RFB Nº 5, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2018, PUBLICADO NO DOU DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 3º, inciso II, com redação dada pela
Lei nº 10.865, de 2004; Instrução Normativa RFB nº 1.911, de 2019, art. 172, § 2º, inciso VII;
e Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 2018

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 198, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
NÃO

CUMULATIVIDADE.

ARRENDAMENTO

MERCANTIL

FINANCEIRO

("LEASING"). CREDITAMENTO DO VALOR DAS DESPESAS DE JUROS COMPUTADAS
DA CONTRAPRESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Obedecidos todos os requisitos legais e normativos pertinentes, as importâncias dos
custos e despesas incorridos no mês relativas ao valor do principal das contraprestações de
operações de arrendamento mercantil financeiro ("leasing") pagas a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil - exceto quando esta for optante pelo Simples Nacional - compõem a
base de cálculo dos créditos a descontar da Cofins no regime de apuração não cumulativa.
Por seu turno, não podem ser objeto de creditamento da Cofins as despesas de juros
computados no valor das contraprestações de arrendamento mercantil, em virtude da
ausência de previsão legal.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 3º, V; Lei nº 10.865, de 2004, arts. 21
e 27; Instrução Normativa RFB nº 1.911, de 2019, arts. 181, III e parágrafo único, 210, §2º e
213, III.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
NÃO CUMULATIVATIVIDADE. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO
("LEASING"). CREDITAMENTO DO VALOR DAS DESPESAS DE JUROS COMPUTADAS
DA CONTRAPRESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Obedecidos todos os requisitos legais e normativos pertinentes, as importâncias dos
custos e despesas incorridos no mês relativas ao valor do principal das contraprestações de
operações de arrendamento mercantil financeiro ("leasing") pagas a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil - exceto quando esta for optante pelo Simples Nacional - compõem a
base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição para o PIS/Pasep no regime de
apuração não cumulativa.
Por seu turno, não podem ser objeto de creditamento da Contribuição para o
PIS/Pasep as despesas de juros computados no valor das contraprestações de
arrendamento mercantil, em virtude da ausência de previsão legal.

Dispositivos Legais: Lei nº 10.637, de 2002, art. 3º, V; Lei nº 10.865, de 2004, arts. 27
e 37; Instrução Normativa RFB nº 1.911, de 2019, arts. 181, III e parágrafo único, 210, §2º e
213, III.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 200, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
RENDIMENTOS DE POUPANÇA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. TRIBUTAÇÃO.
Incide imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos auferidos em
contas de depósitos de poupança mantidas em nome de condomínio residencial.
Dispositivos Legais: Lei nº 8.981, de 1995, arts. 68 e 69; Lei nº 11.033, de 2004, art.
1º; Decreto nº 3.000, de 1999, art. 777, III; Decreto nº 9.580, de 2018, art. 862, III; IN RFB nº
1.585, de 2015, arts. 46 e 55, I.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
INEFICÁCIA PARCIAL.
Não produz efeitos a consulta formulada em tese, com referência a fato genérico, ou,
ainda, que não identifique o dispositivo da legislação tributária sobre cuja aplicação haja
dúvida.
Dispositivos Legais: Decreto nº 7.574, de 1972, arts. 88 e 94; Instrução Normativa
RFB nº 1.396, de 2013, art.18, I e II, Parecer Normativo CST nº 342, de 1970.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral

BANCO CENTRAL DO BRASIL

RESOLUÇÃO CMN Nº 4.976, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

D ISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO
DAS SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL .

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de
1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 16 de
dezembro de 2021, com base no disposto nos incisos VIII, XI e XIII do art. 4º da Lei nº 4.595,
de 1964, no § 1º do art. 2º e nos arts. 7º, 8º e 23 da Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974,
e tendo em vista o disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, resolveu:

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a organização e o funcionamento das sociedades de
arrendamento mercantil.

Art. 2º O funcionamento das pessoas jurídicas que tenham como objeto principal de sua
atividade a prática de operações de arrendamento mercantil, denominadas sociedades de
arrendamento mercantil, depende de autorização do Banco Central do Brasil, na forma da
regulamentação específica.

Art. 3º Aplicam-se às sociedades de arrendamento mercantil, no que couber, as mesmas
condições estabelecidas para o funcionamento de instituições financeiras pela Lei nº 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, e pela legislação posterior relativa ao Sistema Financeiro
Nacional.

Art. 4º As sociedades de arrendamento mercantil devem ser constituídas como sociedades
anônimas, constando obrigatoriamente em sua denominação social a expressão
"Arrendamento Mercantil".
Parágrafo único. A expressão "Arrendamento Mercantil" na denominação ou razão social é
privativa das sociedades de que trata este artigo.

Art. 5º As sociedades de arrendamento mercantil devem observar permanentemente limites
mínimos de capital realizado e de patrimônio líquido de R$7.000.000,00 (sete milhões de
reais).

Art. 6º As sociedades de arrendamento mercantil devem manter:
I - diretor responsável pela área de arrendamento mercantil e informar seu nome ao Banco
Central do Brasil; e
II - departamento técnico especializado em arrendamento mercantil devidamente estruturado
e supervisionado diretamente pelo diretor mencionado no inciso I do caput.

Art. 7º É vedada às sociedades de arrendamento mercantil a celebração de contratos de
mútuo com pessoas naturais e jurídicas não financeiras.

Art. 8º As disponibilidades das sociedades de arrendamento mercantil, quando não mantidas
em espécie, podem ser livremente aplicadas no mercado, observados os limites e demais
normas regulamentares pertinentes a cada espécie de aplicação financeira.

Art. 9º As sociedades de arrendamento mercantil podem empregar em suas atividades, além
de recursos próprios, os provenientes de:
I - recursos captados no exterior;
II - empréstimos e financiamentos de instituições financeiras nacionais, inclusive na forma
de repasses de recursos externos;
III - instituições financeiras oficiais, destinados a repasses de programas específicos;
IV - emissão de Letra de Arrendamento Mercantil, nos termos da regulamentação específica;
V - emissão pública ou privada de debêntures;
VI - emissão de notas promissórias destinadas a oferta pública;
VII - cessão de contratos de arrendamento mercantil, bem como dos direitos creditórios deles
decorrentes;
VIII - depósitos interfinanceiros, nos termos da regulamentação específica; e
IX - outras formas de captação de recursos autorizadas pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A captação de recursos no exterior de que trata o inciso I do caput, quando
realizada por meio de empréstimo, somente poderá ter as seguintes finalidades:

I - obtenção de recursos para aquisição de bens para fins de arrendamento;
II - aquisição de direitos creditórios decorrentes de contratos de arrendamento mercantil que
contenham cláusula de variação cambial; e
III - aquisição de contratos de arrendamento mercantil que contenham cláusula de variação
cambial.

Art. 10. As sociedades de arrendamento mercantil podem obter empréstimos,
financiamentos, repasses de recursos e garantias de instituições financeiras coligadas ou
interdependentes, observado que os encargos correspondentes devem ser os normalmente
cobrados em operações da espécie realizadas com terceiros.
Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:
I - coligada: a entidade sobre a qual a instituição tenha influência significativa, conforme
definido na regulamentação específica sobre mensuração e reconhecimento contábeis de
investimentos em coligadas, controladas e controladas em conjunto mantidos por instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; e
II - interdependente: a pessoa, natural ou jurídica, que é parte relacionada da instituição,
conforme definido na regulamentação específica que dispõe sobre as condições e os limites
para a realização de operações de crédito com partes relacionadas por instituições
financeiras e por sociedades de arrendamento mercantil, para fins do disposto no art. 34 da
Lei nº 4.595, de 1964.

Art. 11. As sociedades de arrendamento mercantil podem oferecer, em garantia de
empréstimos contraídos nos mercados interno ou externo, a caução de direitos creditórios
de contratos de arrendamento mercantil.

Art. 12 . Fica o Banco Central do Brasil autorizado a baixar as normas e a adotar as medidas
necessárias à execução do disposto nesta Resolução.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO
Presidente do Banco Central do Brasil

RESOLUÇÃO CMN Nº 4.977, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

D ISCIPLINA

AS

OPERAÇÕES

DE

ARRENDAMENTO

MERCANTIL COM O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PREVISTO
NA

L EI Nº 6.099, DE 12 DE SETEMBRO DE 1974.

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de
1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 16 de
dezembro de 2021, com base na Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, e no art. 42 da
Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000, resolveu:

CAPÍTULO I
DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 1º Esta Resolução disciplina as operações de arrendamento mercantil com o tratamento
tributário previsto na Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974.
§ 1º As operações de que trata esta Resolução são privativas das sociedades de
arrendamento mercantil, dos bancos múltiplos com carteira de arrendamento mercantil e, no
caso das operações de que trata o art. 11, também dos bancos múltiplos com carteira de
investimento, de desenvolvimento ou de crédito imobiliário, dos bancos de investimento, dos
bancos de desenvolvimento, das caixas econômicas e das sociedades de crédito imobiliário.
§ 2º Para realização das operações de que trata o caput, os bancos múltiplos com carteira
de arrendamento mercantil devem manter:
I - diretor responsável pela área de arrendamento mercantil e informar seu nome ao Banco
Central do Brasil; e
II - departamento técnico especializado em arrendamento mercantil, devidamente
estruturado e supervisionado diretamente pelo diretor mencionado no inciso I.

CAPÍTULO II
DAS MODALIDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

Art. 2º As operações de arrendamento mercantil de que trata esta Resolução são
classificadas em arrendamento mercantil operacional e arrendamento mercantil financeiro.

Art. 3º A classificação da operação de arrendamento mercantil em operacional ou financeiro
deve ser realizada na data da contratação e revista:
I - no momento do exercício da opção de renovação que, no início do contrato, não seja
considerada razoavelmente certa; e
II - no caso de alteração contratual.

CAPÍTULO III
DAS DEFINIÇÕES

Art. 4º Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:
I - arrendamento mercantil operacional: a modalidade de arrendamento em que:
a) as contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplam o custo de
arrendamento do bem e os serviços inerentes à sua colocação à disposição da arrendatária,
não podendo o valor presente dos pagamentos ultrapassar 90% (noventa por cento) do custo
do bem arrendado;
b) o prazo efetivo do arrendamento mercantil seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento)
do prazo de vida útil econômica do bem arrendado;
c) o preço para o exercício da opção de compra seja o valor de mercado do bem arrendado;
d) o contrato não preveja pagamento de valor residual garantido;
e) o bem arrendado seja suficientemente genérico, de modo a possibilitar seu arrendamento
subsequente a outra arrendatária sem modificações significativas; e
f) as perdas decorrentes do cancelamento do contrato após o período de cancelamento
improvável não sejam suportadas substancialmente pela arrendatária;
II - arrendamento mercantil financeiro: a modalidade de arrendamento que não for
classificada como arrendamento mercantil operacional;

III - período de cancelamento improvável: o período mínimo do contrato durante o qual a
arrendatária possui a opção de rescindir o arrendamento mercantil somente:
a) nas hipóteses previstas na legislação;
b) com a permissão da arrendadora; ou
c) mediante o pagamento, pela arrendatária, de uma quantia adicional tal que a continuação
do arrendamento mercantil seja considerada, desde o início, razoavelmente certa;
IV - prazo efetivo do arrendamento mercantil: o período de cancelamento improvável,
juntamente com:
a) períodos cobertos por opção da arrendatária de estender o prazo do arrendamento, se o
exercício dessa opção for considerado razoavelmente certo, no início do arrendamento
mercantil; e
b) períodos cobertos por opção da arrendatária de rescindir o arrendamento, se o não
exercício dessa opção for considerado razoavelmente certo, no início do arrendamento
mercantil; e
V - vida útil econômica: o período remanescente a partir do começo do prazo do
arrendamento mercantil, durante o qual se espera que o bem arrendado seja
economicamente utilizável, independentemente dos prazos definidos para fins tributários e
da data de encerramento do contrato.
§ 1º Para fins da definição de arrendamento mercantil operacional, de que trata o inciso I do
caput, a manutenção, a assistência técnica e os serviços correlatos à operacionalidade do
bem arrendado podem ser de responsabilidade da arrendadora ou da arrendatária.
§ 2º Para os efeitos do disposto na alínea "a" do inciso I do caput, no cálculo do valor
presente dos pagamentos:
I - deve ser considerado também o valor presente das contraprestações relativas ao período
adicional decorrente do exercício da opção de renovação ou de qualquer forma de extensão
contratual considerada razoavelmente certa no início do contrato; e
II - deve ser utilizada a taxa equivalente aos encargos financeiros constantes do contrato.
§ 3º Nas situações mencionadas nos incisos I e II do caput do art. 3º, deve ser considerado,
para os efeitos do disposto nas alíneas "a" e "b" do inciso I do caput:
I - o custo do bem na data do exercício da opção de renovação ou da alteração contratual;
e

II - o prazo efetivo remanescente do arrendamento mercantil, o valor presente das
contraprestações remanescentes e a vida útil econômica do bem, todos a partir da data do
exercício da opção de renovação ou da alteração contratual.
§ 4º Para avaliar se os exercícios das opções de estender o prazo e de rescindir o
arrendamento são ou não razoavelmente certos, devem ser considerados todos os fatos e
circunstâncias relevantes que criam incentivo econômico para a decisão da arrendatária,
inclusive:
I - a comparação do valor contratado das contraprestações com o valor de mercado estimado
no período coberto pela opção;
II - as benfeitorias no bem arrendado com benefícios econômicos esperados significativos
no período coberto pela opção;
III - os custos ou dificuldades operacionais decorrentes da não continuação da operação; e
IV - a importância do bem arrendado para as operações da arrendatária, seu grau de
especialização, sua localização e a disponibilidade de alternativas adequadas.

Art. 5º Para fins do disposto na Lei nº 6.099, de 1974, e nesta Resolução, considera-se:
I - coligada: a entidade sobre a qual a instituição tenha influência significativa, conforme
definido na regulamentação específica sobre mensuração e reconhecimento contábeis de
investimentos em coligadas, controladas e controladas em conjunto mantidos por instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; e
II - interdependente: a pessoa, natural ou jurídica, que é parte relacionada da instituição,
conforme definido na regulamentação específica que dispõe sobre as condições e os limites
para a realização de operações de crédito com partes relacionadas por instituições
financeiras e por sociedades de arrendamento mercantil, para fins do disposto no art. 34 da
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

CAPÍTULO IV
DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO

Art. 6º Os contratos de arrendamento mercantil devem ser formalizados por instrumento
público ou particular, devendo conter, no mínimo, as seguintes especificações:

I - a descrição dos bens que constituem o objeto do contrato, com todas as características
que permitam sua perfeita identificação;
II - o prazo de arrendamento;
III - o valor das contraprestações ou a fórmula de cálculo das contraprestações, bem como
o critério para seu reajuste;
IV - a forma de pagamento das contraprestações por períodos determinados, não superiores
a 1 (um) semestre, salvo no caso de operações que beneficiem atividades rurais, quando o
pagamento pode ser fixado por períodos não superiores a 1 (um) ano;
V - as condições para o exercício por parte da arrendatária do direito de optar pela renovação
do contrato, pela devolução dos bens ou pela aquisição dos bens arrendados;
VI - a concessão à arrendatária de opção de compra dos bens arrendados, devendo ser
estabelecido o preço para seu exercício ou critério utilizável na sua fixação;
VII - a taxa equivalente aos encargos financeiros da operação;
VIII - as despesas e os encargos adicionais, inclusive despesas de assistência técnica,
manutenção e serviços inerentes à operacionalidade dos bens arrendados;
IX - as condições para eventual substituição dos bens arrendados, inclusive na ocorrência
de sinistro, por outros da mesma natureza, que melhor atendam às conveniências da
arrendatária, devendo a substituição ser formalizada por intermédio de aditivo contratual;
X - as demais responsabilidades que vierem a ser convencionadas, em decorrência de:
a) uso indevido ou impróprio dos bens arrendados;
b) seguro previsto para cobertura de risco dos bens arrendados;
c) danos causados a terceiros pelo uso dos bens; e
d) ônus advindos de vícios dos bens arrendados;
XI - a faculdade de a arrendadora vistoriar os bens objeto de arrendamento e de exigir da
arrendatária a adoção de providências indispensáveis à preservação da integridade dos
referidos bens;
XII - as obrigações da arrendatária, nas hipóteses de:
a) inadimplemento; e
b) destruição, perecimento ou desaparecimento dos bens arrendados; e
XIII - a faculdade de a arrendatária transferir a terceiros no País, desde que haja anuência
expressa da arrendadora, os direitos e obrigações decorrentes do contrato, com ou sem
responsabilidade solidária.

§ 1º Para a definição da taxa equivalente mencionada no inciso VII do caput, deve-se
considerar a taxa que equaliza o valor do bem arrendado, na data da contratação, ao valor
presente de todos os recebimentos e pagamentos previstos ao longo do prazo contratual,
incluindo, na ausência de valor residual garantido, o valor presente provável de realização
do bem arrendado no final do contrato, deduzidos os custos de venda do bem.
§ 2º Com relação às despesas e encargos adicionais mencionados no inciso VIII do caput,
no caso do arrendamento mercantil financeiro, admite-se:
I - a previsão de a arrendatária pagar valor residual garantido em qualquer momento durante
a vigência do contrato, não caracterizando o pagamento do valor residual garantido o
exercício da opção de compra; e
II - o reajuste do preço estabelecido para a opção de compra e o valor residual garantido.

Art. 7º Os contratos devem observar os seguintes prazos mínimos de arrendamento:
I - para o arrendamento mercantil financeiro:
a) 2 (dois) anos, compreendidos entre a data de entrega dos bens à arrendatária,
consubstanciada em termo de aceitação e recebimento dos bens, e a data de vencimento
da última contraprestação, quando se tratar de arrendamento de bens com vida útil igual ou
inferior a 5 (cinco) anos; e
b) 3 (três) anos, compreendidos entre a data de entrega dos bens à arrendatária,
consubstanciada em termo de aceitação e recebimento dos bens, e a data de vencimento
da última contraprestação, quando se tratar de arrendamento de bens com vida útil superior
a 5 (cinco) anos; e
II - para o arrendamento mercantil operacional, 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. Caso a opção de compra seja exercida antes de decorrido o respectivo
prazo mínimo estabelecido no caput, a operação será considerada como de compra e venda
a prazo.

Art. 8º É facultada a pactuação de cláusula de variação cambial nos contratos de
arrendamento mercantil de bens cuja aquisição tenha sido efetuada com recursos
provenientes de empréstimos contraídos direta ou indiretamente no exterior.

CAPÍTULO V
DAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO

Art. 9º Podem ser objeto de arrendamento bens adquiridos pela arrendadora, segundo
especificações da arrendatária e para uso próprio desta.

Art. 10. Admite-se a contratação de operações com arrendatárias domiciliadas ou com sede
no exterior somente no caso de arrendamento de bens produzidos no País.

Art. 11. As operações de arrendamento mercantil em que a arrendatária é o próprio
vendedor do bem ou pessoa a ele coligada ou interdependente (sale-and-lease-back)
somente podem ser contratadas:
I - na modalidade de arrendamento mercantil financeiro, nas condições fixadas nesta
Resolução; e
II - com pessoas jurídicas na condição de arrendatárias.

Art. 12. Os bancos múltiplos com carteira de investimento ou de desenvolvimento, os bancos
de investimento e os bancos de desenvolvimento podem utilizar recursos oriundos de
empréstimos externos em operações de arrendamento mercantil de que trata o art. 11.
§ 1º A parcela dos recursos externos que for amortizada pelo pagamento das
contraprestações pode ser utilizada em novas operações de arrendamento mercantil, em
repasses a clientes ou em aplicações autorizadas para os recursos externos destinados a
repasses.
§ 2º Respeitados os prazos mínimos previstos no inciso I do caput do art. 7º, as operações
mencionadas neste artigo somente podem ser realizadas por prazos iguais ou inferiores ao
da amortização final do empréstimo contratado no exterior, cujos recursos devem
permanecer no País consoante as condições de prazo de pagamento no exterior que forem
admitidas pelo Banco Central do Brasil na época da autorização de seu ingresso.

Art. 13. É permitido à arrendadora, nas hipóteses de devolução ou recuperação dos bens
arrendados:
I - manter os bens em seu ativo, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos; e

II - alienar ou arrendar a terceiros os referidos bens.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também aos bens recebidos em dação
em pagamento.

CAPÍTULO VI
DO ARRENDAMENTO IMOBILIÁRIO ESPECIAL COM OPÇÃO DE COMPRA

Art. 14. É facultada aos bancos múltiplos com carteiras comercial e de crédito imobiliário e
à Caixa Econômica Federal a realização das operações de Arrendamento Imobiliário
Especial com Opção de Compra, nos termos da Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000.

CAPÍTULO VII
DO SUBARRENDAMENTO

Art. 15. As sociedades de arrendamento mercantil e os bancos múltiplos com carteira de
arrendamento mercantil podem realizar operações de arrendamento com arrendadoras
domiciliadas no exterior, com vistas unicamente ao posterior subarrendamento dos bens a
pessoas jurídicas no País.
§ 1º As operações de arrendamento previstas no caput estão sujeitas a registro no Banco
Central do Brasil.
§ 2º São vedadas as operações de subarrendamento quando a arrendadora domiciliada no
exterior for coligada ou interdependente da subarrendatária domiciliada no País.

Art. 16. É facultada às sociedades de arrendamento mercantil e aos bancos múltiplos com
carteira de arrendamento mercantil a aquisição, no mercado interno, de direitos e obrigações
decorrentes de contratos de arrendamento celebrados com arrendadoras no exterior, com a
finalidade exclusiva de posterior subarrendamento dos bens, nos termos do art. 15.

Art. 17. As sociedades de arrendamento mercantil e os bancos múltiplos com carteira de
arrendamento mercantil devem repassar às subarrendatárias domiciliadas no País, em
contratos de arrendamento mercantil financeiro, realizados nos termos desta Resolução,
todos os custos, taxas, impostos, comissões, outras despesas relativas à obtenção do bem

arrendado e demais condições pactuadas no contrato firmado com a arrendadora
domiciliada no exterior, acrescidos de sua remuneração, inclusive aquelas referentes à
eventual aquisição dos direitos e obrigações de contratos, podendo tais despesas e
encargos ser incorporados ao custo do bem arrendado.

CAPÍTULO VIII
DAS

OPERAÇÕES

DE

CESSÃO

E

AQUISIÇÃO

DE

CONTRATOS

DE

ARRENDAMENTO MERCANTIL

Art. 18. As operações de cessão e aquisição de contratos de arrendamento mercantil no
mercado interno são restritas às instituições mencionadas no § 1º do art. 1º.
Parágrafo único. Ficam facultadas a cessão e a aquisição dos contratos de que trata o art.
11 entre as instituições autorizadas a praticar a modalidade de operação mencionada no
referido dispositivo.

Art. 19. A cessão de contratos de arrendamento mercantil, bem como dos direitos creditórios
deles decorrentes, a entidades domiciliadas no exterior, depende de prévia autorização do
Banco Central do Brasil.

Art. 20. A aquisição de contratos de arrendamento mercantil cujos bens arrendados tenham
sido adquiridos com recursos de empréstimos externos ou que contenham cláusula de
variação cambial, bem como dos direitos creditórios deles decorrentes, somente pode ser
realizada com a utilização de recursos de empréstimos obtidos no exterior.

CAPÍTULO IX
DAS VEDAÇÕES

Art. 21. É vedada a contratação de operações de arrendamento mercantil, pelas instituições
mencionadas no § 1º do art. 1º, com:
I - as suas coligadas ou interdependentes; e
II - o próprio fabricante do bem arrendado.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a baixar as normas e a adotar as medidas
necessárias à execução do disposto nesta Resolução, inclusive fixando critérios de
distribuição de contraprestações de arrendamento durante o prazo contratual, tendo em vista
o adequado atendimento dos prazos mínimos fixados no art. 7º.

Art. 23. As operações que se realizarem em desacordo com as disposições desta Resolução
não se caracterizam como de arrendamento mercantil com o tratamento tributário previsto
na Lei nº 6.099, de 1974.

Art. 24. Ficam revogados:
I - a Resolução nº 2.309, de 28 de agosto de 1996;
II - a Resolução nº 2.465, de 19 de fevereiro de 1998;
III - a Resolução nº 2.523, de 30 de julho de 1998;
IV - a Resolução nº 2.595, de 25 de fevereiro de 1999;
V - a Resolução nº 2.659, de 28 de outubro de 1999;
VI - a Resolução nº 2.789, de 30 de novembro de 2000;
VII - a Resolução nº 3.175, de 20 de fevereiro de 2004; e
VIII - a Resolução nº 4.696, de 27 de novembro de 2018.

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO
Presidente do Banco Central do Brasil
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ATOS DO CONGRESSO NACIONAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 37, DE 2021

A PROVA O TEXTO DA C ONVENÇÃO SOBRE O C RIME
C IBERNÉTICO , CELEBRADA EM B UDAPESTE , EM 23 DE
NOVEMBRO DE

2001.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção sobre o Crime Cibernético, celebrada em
Budapeste, em 23 de novembro de 2001.
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal, ficam
sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
alteração da referida Convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 16 de dezembro de 2021

SENADOR RODRIGO PACHECO
Presidente do Senado Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 104, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

D ISPÕE SOBRE O M ANUAL DE O RIENTAÇÃO DO L EIAUTE
9 DE E SCRITURAÇÃO C ONTÁBIL D IGITAL (ECD).

O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do art. 333 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, declara:

Art. 1º Fica aprovado o Manual de Orientação do Leiaute 9 (dezembro 2021) da Escrituração
Contábil

Digital

(ECD),

cujo

conteúdo

está

disponível

para

download

em

http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1569, válido para as entregas da ECD relativas ao anocalendário de 2021 e posteriores, incluindo as situações especiais a partir de 2022.

Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.

ALTEMIR LINHARES DE MELO
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 205, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ementa: IMUNIDADE/ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE, NA ESPÉCIE, TEM FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, SEM FINS LUCRATIVOS, ORGANIZADA SOB A
FORMA DE FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. REQUISITOS. CEBAS.

As fundações públicas de direito privado certificadas como entidades beneficentes de
assistência social fazem jus à imunidade/isenção do pagamento da contribuição
previdenciária patronal, nos termos do art. 195, § 7º, da Constituição Federal, desde que,
cumulativamente, atendam aos demais requisitos legais exigíveis para tanto.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 195, § 7º; Lei nº 5.172, de 1966, art. 14;
Lei nº 8.212, de 1991, arts. 22 e 23; Lei nº 12.101, de 2009; ADI nº 4.480/DF; Decreto nº
8.242, de 2014; Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009, título III, capítulo V; Parecer nº
008/2012/GBA/CGU/AGU; Parecer/PGFN/CAT/nº 1.344, de 2013.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA ME Nº 14.814, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

A LTERA O R EGIMENTO

I NTERNO DO C ONSELHO

A DMINISTRATIVO DE R ECURSOS F ISCAIS (CARF),
APROVADO PELA

P ORTARIA Nº 343, DE 9 DE JUNHO DE

2015, DO EXTINTO M INISTÉRIO DA F AZENDA .

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, substituto, no uso das atribuições que
lhe conferem os incisos II e IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4º do Decreto nº 4.395, de 27 de setembro de 2002, e no art. 37 do
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:

Art. 1º Os Anexos I e II à Portaria nº 343, de 9 de junho de 2015, do extinto Ministério da
Fazenda, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
passam a vigorar com as alterações constantes dos Anexos I e II a esta Portaria.

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 7.406, de 28 de junho de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 3 de janeiro de 2022.

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS

ANEXO I
(ANEXO I À PORTARIA Nº 343, DE 9 DE JUNHO DE 2015, DO EXTINTO MINISTÉRIO DA
FAZENDA)

"Art. 2º .......................................................................
....................................................................................
II - ...............................................................................
....................................................................................
1.1. Quinze Turmas Extraordinárias de Julgamento - TE
...................................................................................." (NR)

ANEXO II
(ANEXO II À PORTARIA Nº 343, DE 9 DE JUNHO DE 2015, DO EXTINTO MINISTÉRIO DA
FAZENDA)

"Art. 18. ....................................................................................
...................................................................................................
XVII - praticar atos inerentes à presidência de turma vinculada à Câmara nas ausências
simultâneas do presidente e substituto daquela;
XVIII - declarar a intempestividade de recurso voluntário, quando a matéria não tenha sido
questionada pelo sujeito passivo; e
XIX - presidir Turma Extraordinária composta por conselheiros de Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais." (NR)

"Art. 23-B. ....................................................................................
......................................................................................................
§ 3º Excepcionalmente, as Turmas Extraordinárias poderão ser compostas por conselheiros
integrantes de Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 4º Na hipótese de que trata o § 3º, a quantidade de horas líquidas mensais de relatoria e
julgamento por conselheiro corresponderá às horas estimadas dos processos indicados para
pauta nas correspondentes Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou nas Turmas
Extraordinárias, conforme o caso." (NR)
"Art. 53. ....................................................................................
...................................................................................................
§ 2º Poderão ser julgados em sessões não presenciais os recursos em processos cujo valor
atualizado constante do sistema de controle do crédito tributário, na data da distribuição para
as Turmas, seja de até R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), conforme
estabelecido em ato do presidente do CARF ou, independentemente do valor, forem objeto
de súmula ou resolução do CARF ou de decisões transitadas em julgado do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferidas na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, respectivamente.
...................................................................................." (NR)
PORTARIA ME Nº 14.187, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso I, da Constituição, resolve:

Art. 1º Ficam divulgados os dias de feriados nacionais e estabelecidos os dias de ponto
facultativo no ano de 2022, para cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, sem prejuízo da
prestação dos serviços considerados essenciais:
I - 1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);
II - 28 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);
III - 1º de março, Carnaval (ponto facultativo);

IV - 2 de março, quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até às 14 horas);
V - 15 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional);
VI - 21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);
VII -1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);
VIII - 16 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);
IX - 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);
X - 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
XI - 28 de outubro, Dia do Servidor Público - art. 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, (ponto facultativo);
XII - 2 de novembro, Finados (feriado nacional);
XIII - 15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional); e
XIV - 25 de dezembro, Natal (feriado nacional);

Art. 2º Os feriados declarados em lei estadual ou municipal de que tratam os incisos II e III
do art. 1º e do art. 2º da Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, serão observados pelas
repartições da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, nas
respectivas localidades.

Art. 3º Os dias de guarda dos credos e religiões, não relacionados nesta portaria, poderão
ser compensados na forma da Instrução Normativa nº 2, de 12 de setembro de 2018, desde
que previamente autorizados pelo responsável pela unidade administrativa do exercício do
servidor.

Art. 4º Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos
serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência.

Art. 5º É vedado aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal antecipar ou postergar ponto facultativo em discordância com o que
dispõe esta Portaria.

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

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 199, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
COMISSÃO. RESPONSÁVEL. FONTE PAGADORA.
A fonte pagadora é responsável pela retenção e recolhimento do Imposto sobre a
Renda Retido, incidente sobre o valor da comissão paga pela intermediação na venda de
refeições, por meio de plataformas digitais.
Dispositivos Legais: Lei nº 7.450, de 1985, art. 53, caput e inciso I; Lei nº 9.064, de
1995, art. 6º; Anexo do Decreto nº 9.580, de 2018 (RIR), art. 718, inciso I; IN SRF nº 153, de
1987.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 210, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
DESPESA COM IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
(ISSQN) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. LIVRO-CAIXA. DEDUTIBILIDADE.
O imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) pago pelos titulares dos
serviços notariais e de registro a que se refere o art. 236 da Constituição Federal pode ser
escriturado no livro-caixa como despesa de custeio necessária à percepção do respectivo
rendimento bruto, dedutível da receita decorrente do exercício da referida atividade na

apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda, observadas as limitações impostas
pela legislação de regência.
Para efeito da incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, os titulares dos
serviços notariais e de registro a que se refere o art. 236 da Constituição Federal poderão
deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
os valores referentes aos depósitos judiciais correspondentes ao ISSQN suspenso,
relacionados a serviços prestados em anos anteriores, no momento de sua extinção, ou seja,
quando convertidos em renda ao ente tributante;
os valores dos pagamentos de ISSQN realizados em atraso, mesmo os referentes a
exercícios anteriores.
Dispositivos Legais: Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), arts. 151, inciso II, e 156, inciso IV; Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 8º, inciso II, alínea "g"; Regulamento do Imposto sobre a Renda, arts. 68 e 69,
aprovado pelo Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018 (RIR/2018.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
INEFICÁCIA PARCIAL.
Não produz efeitos a consulta formulada quando não descrever, completa e
exatamente, a hipótese a que se referir, ou não contiver os elementos necessários à sua
solução, salvo se a inexatidão ou omissão for escusável, a critério da autoridade competente.
Dispositivos Legais: Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 16 de setembro de 2013,
art. 18, XI.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 214, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
IRPF. INCIDÊNCIA. ALIENAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS. ISENÇÃO - OPERAÇÕES
DE PEQUENO VALOR. R$ 35.000,00.
O ganho de capital apurado na alienação de criptomoedas, quando uma é diretamente
utilizada na aquisição de outra, ainda que a criptomoeda de aquisição não seja convertida

previamente em real ou outra moeda fiduciária, é tributado pelo imposto sobre a renda da
pessoa física, sujeito a alíquotas progressivas, em conformidade com o disposto no art. 21
da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
É isento do imposto sobre a renda o ganho de capital auferido na alienação de
criptomoedas cujo valor total das alienações em um mês, de todas as espécies de
criptoativos ou moedas virtuais, independentemente de seu nome, seja igual ou inferior a R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Dispositivos Legais: Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 21; Regulamento do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (RIR), aprovado pelo Decreto nº
9.580, de 22 de novembro de 2018, arts. 2º e 35, inciso VI, alínea "a", item 2; Instrução
Normativa RFB n° 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 10, inciso I, alínea "b"; Instrução
Normativa SRF nº 118, de 28 de dezembro de 2000.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 192, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
WEBMAIL. REGIME DE APURAÇÃO DE RECEITAS.
Por força do disposto nos arts. 10, XXV, e 15, V, da Lei nº 10.833, de 2003, estão
sujeitas ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep as receitas
auferidas por empresas de serviços de informática em decorrência das atividades de análise,
programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e
manutenção ou atualização de caixas postais/correios eletrônicos (webmail), ainda que
ocorram dentro do próprio ambiente de hospedagem da prestadora de serviço.

Para fazer jus à apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, é necessário
que se comprove que a receita auferida advenha da prestação dos serviços elencados no
inciso XXV do art. 10 da Lei nº 10.833, de 2003, e que eles tenham sido faturados de forma
individualizada.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT Nº 303, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014, E À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 271, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, arts. 10, XXV, e 15, V.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
WEBMAIL. REGIME DE APURAÇÃO DE RECEITAS.
Por força do disposto nos arts. 10, XXV da Lei nº 10.833, de 2003, estão sujeitas ao
regime de apuração cumulativa da Cofins as receitas auferidas por empresas de serviços de
informática em decorrência das atividades de análise, programação, instalação,
configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de
caixas postais/correios eletrônicos (webmail), ainda que ocorram dentro do próprio ambiente
de hospedagem da prestadora de serviço.
Para fazer jus à apuração cumulativa da Cofins, é necessário que se comprove que a
receita auferida advenha da prestação dos serviços elencados no inciso XXV do art. 10 da
Lei nº 10.833, de 2003, e que eles tenham sido faturados de forma individualizada.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT Nº 303, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014, E À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 271, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 10, XXV.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
CONSULTA TRIBUTÁRIA. INEFICÁCIA PARCIAL. REQUISITOS. MATÉRIA
CONEXA.
É parcialmente ineficaz a consulta quanto ao segundo questionamento, o qual, por
envolver dúvida quanto à apuração das contribuições previdenciárias, reputa-se formulado
em desacordo com o que dispõe o art. 3º, § 9º, da IN RFB nº 1.396, de 2013.
Dispositivos Legais: IN RFB nº 1.396, de 2013, arts. 3º, § 9º, e 18, I.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 202, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
INCIDÊNCIA

NÃO

CUMULATIVA.

BONIFICAÇÕES

EM

MERCADORIAS.

DESCONTO CONDICIONAL E INCONDICIONAL OBTIDO. RECEITA TRIBUTÁVEL.
ALÍQUOTA. NATUREZA DA RECEITA. REVENDA. CREDITAMENTO.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade,
sem vinculação a operação de venda, configuram descontos condicionais, são consideradas
receitas de doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a
Cofins apurada pela sistemática não cumulativa sobre o valor de mercado desses bens.
Para fins de determinação da alíquota da Cofins incidente sobre a receita auferida na
forma de bonificação em mercadorias não constantes de nota fiscal de venda, deve-se
determinar a natureza da receita, se financeira ou comercial, decorrente dessa bonificação,
a qual depende da caracterização do negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos
das condições contratuais pactuadas.
Caso a receita auferida configure receita financeira, estará sujeita à incidência da
Cofins à alíquota prevista no Decreto nº 8.426, de 2015; caso configure receita comercial,
sujeita-se à alíquota aplicável no âmbito do regime não cumulativo.
A receita de vendas oriunda de bens recebidos a título de doação deve sofrer a
incidência da Cofins, na forma da legislação geral da referida contribuição.
Quando da venda dos bens recebidos em doação, é incabível o desconto de créditos
do cálculo da Cofins pela pessoa jurídica, uma vez que não houve pagamento da
contribuição em etapa anterior por outra pessoa jurídica, como preconiza o regime não
cumulativo. Além disso, não houve revenda de bens para que surja o direito ao desconto de
créditos, tal como determina o inciso I do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, mas uma venda
de mercadorias adquiridas por doação.
Ao realizar a venda dos bens recebidos em bonificações na forma de mercadorias no
mesmo documento fiscal, vinculadas à operação de venda, caracterizadas como descontos
incondicionais, não há créditos a serem descontados do cálculo da Cofins, haja vista não ter

ocorrido o pagamento da contribuição em etapa anterior por outra pessoa jurídica, conforme
determina o inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT Nº 291, DE 13 DE JUNHO DE 2017, E À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 531, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil), art. 538; Lei nº 10.833, de
2003, arts. 1º e 3º; Decreto nº 8.426, de 2015, art. 1º; Parecer Normativo CST nº 113, de
1978.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
INCIDÊNCIA

NÃO

CUMULATIVA.

BONIFICAÇÕES

EM

MERCADORIAS.

DESCONTO CONDICIONAL E INCONDICIONAL OBTIDO. RECEITA TRIBUTÁVEL.
ALÍQUOTA. NATUREZA DA RECEITA. REVENDA. CREDITAMENTO.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade,
sem vinculação a operação de venda, configuram descontos condicionais, são consideradas
receitas de doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a
Contribuição para o PIS/Pasep apurada pela sistemática não cumulativa sobre o valor de
mercado desses bens.
Para fins de determinação da alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente
sobre a receita auferida na forma de bonificação em mercadorias não constantes de nota
fiscal de venda, deve-se determinar a natureza da receita, se financeira ou comercial,
decorrente dessa bonificação, a qual depende da caracterização do negócio jurídico firmado
entre as partes, nos termos das condições contratuais pactuadas.
Caso a receita auferida configure receita financeira, estará sujeita à incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep à alíquota prevista no Decreto nº 8.426, de 2015; caso
configure receita comercial, sujeita-se à alíquota aplicável no âmbito do regime não
cumulativo.
A receita de vendas oriunda de bens recebidos a título de doação deve sofrer a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, na forma da legislação geral da referida
contribuição.
Quando da venda dos bens recebidos em doação, é incabível o desconto de créditos
do cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep pela pessoa jurídica, uma vez que não houve
pagamento da contribuição em etapa anterior por outra pessoa jurídica, como preconiza o

regime não cumulativo. Além disso, não houve revenda de bens para que surja o direito ao
desconto de créditos, tal como determina o inciso I do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, mas
uma venda de mercadorias adquiridas por doação.
Ao realizar a venda dos bens recebidos em bonificações na forma de mercadorias no
mesmo documento fiscal, vinculadas à operação de venda, caracterizadas como descontos
incondicionais, não há créditos a serem descontados do cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep, haja vista não ter ocorrido o pagamento da contribuição em etapa anterior por
outra pessoa jurídica, conforme determina o inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.637, de
2002.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT Nº 291, DE 13 DE JUNHO DE 2017, E À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT Nº 531, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil), art. 538; Lei nº 10.637, de
2002, arts. 1º e 3º; Decreto nº 8.426, de 2015, art. 1º; Parecer Normativo CST nº 113, de
1978.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DA CONSULTA Nº 207, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. PESSOA FÍSICA.
Na importação por encomenda uma empresa adquire mercadorias no exterior com
recursos próprios e promove o seu despacho aduaneiro de importação, a fim de revendêlas, posteriormente, a uma pessoa jurídica, ou a uma pessoa física, em razão de contrato
firmado entre a importadora e o encomendante.
A importação por conta própria de pessoa jurídica mediante encomenda de pessoa
física realizada no mercado interno rege-se pela legislação tributária ordinária no âmbito
aduaneiro, ou seja, de importação comum, e pela comercial na esfera das relações
contratuais privadas.

Dispositivos Legais: Lei nº 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, artigo 11; Instrução
Normativa RFB nº 1861, de 27 de dezembro de 2018, arts. 1º, 3º e 8º.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 218, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
ENTIDADE ISENTA. ALUGUEL DE IMÓVEL.
A entidade que recebe aluguel mantém a isenção quanto ao IRPJ prevista no art. 15
da Lei nº 9.532, de 1997, desde que cumpridos os requisitos legais para fruição desse
benefício e que a atividade de locação constitua atividade acessória, não configure ato de
natureza econômico-financeira, não desvirtue seu objeto social nem caracterize
concorrência com as demais pessoas jurídicas que não gozem de isenção e que a
correspondente receita seja aplicada integralmente na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos institucionais.
Dispositivos Legais: Lei nº 9.532, de 1997, art. 12, §§ 2º, "a" a "e" e 3º e art. 15;
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto nº 9.580, de
2018, arts. 181 e 184; Parecer Normativo CST nº 162, de 1974; Solução de Consulta Cosit
nº 639, de 2017.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
RETENÇÃO NA FONTE. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ALUGUEL
DE IMÓVEL.
O pagamento de aluguel de imóvel a pessoa jurídica referida no art. 15 da Lei nº
9.532, de 1997, não sofrerá retenção de IRPJ caso a entidade isenta verifique que a receita
de aluguel decorre de operação que não descaracterize a sua condição de isenção e informe
a condição de entidade isenta ao locatário em formulário próprio.
Dispositivos Legais: Lei nº 9.430, de 1996, art. 64; Lei nº 10.833, de 2003, art. 34;
Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, arts. 4º, inciso IV, §§ 1º e 2º, e 6º.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral

2. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

20/12/2021

Não houve publicação de Diário Oficial.

21/12/2021 – NÚMERO 242

Não houve publicações relevantes.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 66.364, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021

F IXA O CALENDÁRIO PARA PAGAMENTO DO I MPOSTO
SOBRE A

P ROPRIEDADE DE V EÍCULOS A UTOMOTORES

– IPVA RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 E O
PERCENTUAL

DE

DESCONTO

PARA

PAGAMENTO

INTEGRAL E PARCELADO .

RODRIGO GARCIA, Vice-Governador, em Exercício no Cargo de Governador do
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos
artigos 21, 22, 25 e 49-A da Lei nº 13.296, de 23 de dezembro de 2008, alterada pela Lei nº
17.473, de 16 de dezembro de 2021,
Decreta:

Artigo 1° - No exercício de 2022, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
- IPVA, em relação a veículo usado, poderá ser pago integralmente no mês de janeiro com

desconto correspondente a 9% (nove por cento), até os dias a seguir indicados, observado
o número final da placa:
final 1: 10 (dez);
final 2: 11 (onze);
final 3: 12 (doze);
final 4: 13 (treze);
final 5: 14 (catorze);
final 6: 17 (dezessete);
final 7: 18 (dezoito);
final 8: 19 (dezenove);
final 9: 20 (vinte);
final 0: 21 (vinte e um).
Parágrafo único - O desconto previsto no "caput" deste artigo não se aplica a veículo
beneficiário da redução de alíquota prevista no § 1º do artigo 9º da Lei nº 13.296, de 23 de
dezembro de 2008.

Artigo 2° - O contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto referido no artigo 1° deste
decreto integralmente, pelo valor nominal, com desconto correspondente a 5% (cinco por
cento), no mês de fevereiro, até os dias a seguir indicados, observado o número final da
placa:
final 1: 10 (dez);
final 2: 11 (onze);
final 3: 14 (catorze);
final 4: 15 (quinze);
final 5: 16 (dezesseis);
final 6: 17 (dezessete);
final 7: 18 (dezoito);
final 8: 21 (vinte e um);
final 9: 22 (vinte e dois);
final 0: 23 (vinte e três).
§ 1º - Tratando-se de veículos de carga, categoria caminhão, o contribuinte poderá optar por
pagar o imposto, na forma deste artigo, até o dia 20 (vinte) do mês de abril.

§ 2º - O desconto previsto no "caput" deste artigo não se aplica a veículo beneficiário da
redução de alíquota prevista no § 1º do artigo 9º da Lei nº 13.296, de 23 de dezembro de
2008.

Artigo 3° - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, relativo ao
exercício de 2022, poderá ser pago em 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e consecutivas,
com desconto correspondente a 5% (cinco por cento), nos meses de fevereiro, março, abril,
maio e junho, até os dias a seguir indicados, observado o número final da placa:
I - fevereiro:
final 1: 10 (dez);
final 2: 11 (onze);
final 3: 14 (catorze);
final 4: 15 (quinze);
final 5: 16 (dezesseis);
final 6: 17 (dezessete);
final 7: 18 (dezoito);
final 8: 21 (vinte e um);
final 9: 22 (vinte e dois);
final 0: 23 (vinte e três);
II - março:
final 1: 10 (dez);
final 2: 11 (onze);
final 3: 14 (catorze);
final 4: 15 (quinze);
final 5: 16 (dezesseis);
final 6: 17 (dezessete);
final 7: 18 (dezoito);
final 8: 21 (vinte e um);
final 9: 22 (vinte e dois);
final 0: 23 (vinte e três);
III - abril:
final 1: 11 (onze);

final 2: 12 (doze);
final 3: 13 (treze);
final 4: 14 (catorze);
final 5: 18 (dezoito);
final 6: 19 (dezenove);
final 7: 20 (vinte);
final 8: 22 (vinte e dois);
final 9: 25 (vinte e cinco);
final 0: 26 (vinte e seis);
IV - maio:
final 1: 11 (onze);
final 2: 12 (doze);
final 3: 13 (treze);
final 4: 16 (dezesseis);
final 5: 17 (dezessete);
final 6: 18 (dezoito);
final 7: 19 (dezenove);
final 8: 20 (vinte);
final 9: 23 (vinte e três);
final 0: 24 (vinte e quatro);
V - junho:
final 1: 10 (dez);
final 2: 13 (treze);
final 3: 14 (catorze);
final 4: 15 (quinze);
final 5: 20 (vinte);
final 6: 21 (vinte e um);
final 7: 22 (vinte e dois);
final 8: 23 (vinte e três);
final 9: 24 (vinte e quatro);
final 0: 27 (vinte e sete).

§ 1º - Tratando-se de veículos de carga, categoria caminhão, as parcelas mensais, iguais e
consecutivas, poderão ser pagas nos seguintes prazos:
1. a primeira, no mês de março, até os dias indicados no inciso II deste artigo, observado o
número final da placa;
2. a segunda, até o dia 20 (vinte) do mês de maio;
3. a terceira, até o dia 20 (vinte) do mês de julho;
4. a quarta, até o dia 22 (vinte e dois) do mês de agosto;
5. a quinta, até o dia 20 (vinte) do mês de setembro.
§ 2º - A opção pelo pagamento parcelado do imposto condiciona-se:
1. à apuração do valor de cada parcela equivalente a, no mínimo, 2 (duas) Unidades Fiscais
do Estado de São Paulo - UFESP do mês de recolhimento;
2. ao recolhimento da primeira parcela, no valor correto e observados os prazos de
vencimento dessa parcela no mês de fevereiro ou, tratando-se dos veículos mencionados
no § 1º, no mês de março;
3. ao recolhimento das demais parcelas, observados os seus prazos de vencimento.
§ 3º - O desconto previsto no "caput" deste artigo não se aplica a veículo beneficiário da
redução de alíquota prevista no § 1º do artigo 9º da Lei nº 13.296, de 23 de dezembro de
2008.

Artigo 4° - Para fins do disposto neste decreto, consideram-se veículos de carga, categoria
caminhão, os caminhões e os caminhões-tratores.

Artigo 5° - Para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA relativamente a veículos novos, será concedido um desconto correspondente a 3%
(três por cento), desde que o pagamento seja integral e efetuado até o 5° (quinto) dia útil
posterior à data da emissão da Nota Fiscal relativa à sua aquisição.
Parágrafo único - O imposto relativo a veículo novo poderá ser pago em 5 (cinco) parcelas
mensais, iguais e consecutivas, sem qualquer desconto, desde que a primeira seja paga no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da emissão da Nota Fiscal relativa à sua aquisição,
vencendo as demais no mesmo dia dos meses subsequentes ao do vencimento da primeira.

Artigo 6° - O usuário do Sistema de Licenciamento Eletrônico, desenvolvido pelo
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e pela Secretaria da Fazenda e
Planejamento, cujo veículo se encontre regularmente licenciado relativamente ao exercício
de 2021, que optar pela antecipação do licenciamento do seu veículo nos meses de janeiro
a junho de 2022, poderá, independentemente do número final da respectiva placa, efetuar o
pagamento do IPVA referente ao exercício de 2022:
I - em cota única, até o dia 21 de janeiro de 2022, com o desconto previsto no artigo 1º deste
decreto;
II - em cota única, até o dia 23 de fevereiro de 2022, com o desconto previsto no artigo 2º
deste decreto;
III - até o dia 27 de junho de 2022, relativamente ao pagamento da quinta parcela, quando
tenha ocorrido a opção pelo parcelamento.
§ 1° - Na hipótese do inciso III deste artigo, deverão ser recolhidos também, se houver,
eventuais saldos remanescentes com os devidos acréscimos legais.
§ 2° - O licenciamento antecipado de que trata este artigo vincula-se, na ocasião da sua
obtenção, à quitação integral do IPVA.

Artigo 7° - A transferência de propriedade somente poderá ser efetuada após a quitação
integral do IPVA.
Parágrafo único - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, as parcelas vincendas do
IPVA terão sua data de vencimento antecipada para a data da transferência do veículo.

Artigo 8º - Na hipótese de a data estabelecida como limite para pagamento recair em feriado
no Município onde se encontra registrado o veículo, o pagamento do imposto poderá ser
efetuado no primeiro dia útil posterior à data do feriado.

Artigo 9º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Palácio dos Bandeirantes,
21 de dezembro de 2021

RODRIGO GARCIA
Amauri Gavião Chefe de Gabinete, Respondendo pelo
Expediente da Secretaria de Governo

Henrique de Campos Meirelles Secretário da Fazenda e
Planejamento
Cauê Macris Secretário-Chefe da Casa Civil
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 66.373, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

I NTRODUZ

ALTERAÇÕES

I MPOSTO

SOBRE

NO

R EGULAMENTO

O PERAÇÕES

R ELATIVAS

DO
À

C IRCULAÇÃO DE M ERCADORIAS E SOBRE P RESTAÇÕES
DE

S ERVIÇOS DE T RANSPORTE I NTERESTADUAL E

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

RODRIGO GARCIA, Vice-Governador, em Exercício no Cargo de Governador do
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo
8º, inciso VI, da Lei nº 6.374, de 1° de março de 1989,
Decreta:

Artigo 1° - Passa a vigorar, com a redação que se segue, o Capítulo VII do Título II do Livro
II do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000:
“CAPÍTULO VII - DAS OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA
SEÇÃO I - DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO
SUBSEÇÃO I - DAS OPERAÇÕES INTERNAS

Artigo 425 - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas operações internas com
energia elétrica, desde a sua importação ou produção, fica diferido para o momento em que

ocorrer a última operação da qual decorra a sua saída com destino a estabelecimento ou
domicílio localizado no território paulista para nele ser consumida pelo destinatário.

Artigo 425-A - A responsabilidade pelo lançamento e pagamento do imposto diferido nos termos
do artigo 425 fica atribuída à empresa distribuidora localizada no Estado de São Paulo, quando
a energia elétrica, objeto da última operação de que trata aquele artigo, por ela praticada, for
entregue, por meio da rede de distribuição por ela operada, a destinatário paulista conectado
àquela rede, em razão da execução de contrato de fornecimento de energia elétrica com ela
firmado sob o regime de concessão ou permissão da qual ela for titular.
Parágrafo único - A base de cálculo do imposto será o valor da operação, nele incluídos:
1. a soma de todos os valores e encargos inerentes ao consumo da energia elétrica;
2. na hipótese de aplicação da tarifa binômia de fornecimento de energia elétrica, o valor
correspondente à demanda medida.

Artigo 425-B - A responsabilidade pelo lançamento e pagamento do imposto diferido nos termos
do artigo 425 fica atribuída ao alienante da energia elétrica, localizado no Estado de São Paulo,
que praticar a última operação de que trata aquele artigo, quando a energia elétrica, objeto
daquela operação, for destinada a estabelecimento ou domicílio localizado no território paulista
para nele ser consumida por destinatário que a tiver adquirido mediante contratos de compra
e venda ou de cessão de montantes firmados em ambiente de contratação livre.
Parágrafo único - Para fins do disposto neste artigo, a base de cálculo do imposto
corresponderá ao valor devido, cobrado ou pago pela energia elétrica consumida no mês de
referência, observado, quanto aos encargos de conexão e de uso da rede de distribuição ou
de transmissão de energia elétrica à qual o destinatário estiver conectado para fins de seu
recebimento:
1. quando o destinatário estiver conectado à rede de distribuição de energia elétrica, cabe à
empresa distribuidora responsável pela operação dessa rede, na condição de contribuinte,
efetuar o lançamento e pagamento do imposto relativamente ao valor dos encargos por ela
cobrados do destinatário em razão da conexão e uso daquela rede;
2. quando o destinatário estiver conectado à rede básica de transmissão, o disposto no artigo
425-C.

Artigo 425-C - Na operação interna de que trata o artigo 425-B, quando o destinatário da
energia elétrica estiver conectado à rede básica de transmissão, o lançamento do imposto

devido sobre o valor dos encargos de conexão e de uso daquela rede, cobrados em razão
daquela operação, fica diferido para o momento da entrada da energia elétrica no
estabelecimento do destinatário.
§ 1º - A responsabilidade pelo lançamento e pagamento do imposto diferido nos termos deste
artigo fica atribuída ao destinatário da energia elétrica.
§ 2º - Para fins do disposto neste artigo, a base de cálculo do imposto corresponderá à soma
dos valores dos encargos de conexão e de uso da rede básica de transmissão, e de quaisquer
outros valores e encargos inerentes ao consumo da energia elétrica, cobrados do destinatário.

SUBSEÇÃO II - DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS

Artigo 425-D - O imposto devido na operação interestadual da qual decorra a entrada de
energia elétrica no Estado de São Paulo, que não deva ser objeto de operação subsequente,
decorrente da sua industrialização ou comercialização no território paulista, deverá ser lançado
e pago pelo destinatário nele localizado que, na condição de contribuinte do imposto, a ele
atribuída nos termos do disposto no item 4 do parágrafo único do artigo 7º da Lei nº 6.374, de
1º de março de 1989, a tiver adquirido de alienante localizado em outra Unidade Federada
mediante contratos de compra e venda ou de cessão de montantes firmados em ambiente de
contratação livre.
Parágrafo único - Para fins do disposto neste artigo, a base de cálculo do imposto
corresponderá:
1. ao valor devido, cobrado ou pago pela energia elétrica consumida no mês de referência,
quando a energia elétrica objeto da operação interestadual de que trata este artigo for entregue
ao destinatário por meio de rede de distribuição à qual ele estiver conectado para esse fim,
cabendo à empresa distribuidora, na condição de contribuinte, efetuar o lançamento e
pagamento do imposto relativamente ao valor dos encargos por ela cobrados do destinatário
em razão da conexão e do uso da rede por ela operada;
2. ao valor devido, cobrado ou pago pela energia elétrica consumida no mês de referência,
acrescido dos valores dos encargos de conexão e de uso da rede básica de transmissão e de
quaisquer outros valores e encargos inerentes ao seu consumo, cobrados em razão da
operação interestadual de que trata este artigo, quando o destinatário estiver conectado àquela
rede básica para fins do recebimento da energia elétrica objeto dessa operação.

SEÇÃO II - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES RELACIONADAS À EMPRESA DISTRIBUIDORA

SUBSEÇÃO I - DA SUBVENÇÃO DA TARIFA

Artigo 425-E - A empresa distribuidora de energia elétrica que forneça energia elétrica a
consumidor ou usuário do sistema de distribuição custeado por meio de subvenção econômica,
seja na forma de desconto sobre as tarifas homologadas pelo órgão regulador ou de qualquer
outra forma, deverá incluir na base de cálculo dessa operação o valor da respectiva subvenção,
independentemente do seu efetivo recebimento pela distribuidora, ou da forma e momento em
que este ocorrer.

SUBSEÇÃO II - DA COBRANÇA OU DEVOLUÇÃO DE VALORES EM VIRTUDE DE
ALTERAÇÃO DA BANDEIRA TARIFÁRIA

Artigo 425-F - Na hipótese de erro de tarifação do produto em virtude de alteração da bandeira
tarifária, as distribuidoras de energia elétrica deverão, conforme disciplina a ser estabelecida
pela Secretaria da Fazenda e Planejamento:
I - quando a tarifa tiver sido aplicada em valor inferior à homologada para o período, realizar o
destaque do imposto relativo à diferença no documento fiscal do período imediatamente
subsequente;
II - quando a tarifa tiver sido aplicada em valor superior à homologada para o período, realizar
a dedução do valor do imposto relativo à diferença no documento fiscal do período
imediatamente subsequente, ou outro procedimento estabelecido pela Secretaria da Fazenda
e Planejamento.
§ 1º - Os procedimentos previstos neste artigo aplicam-se exclusivamente na hipótese em que,
nos termos da legislação federal, não tendo havido tempo hábil para se efetuar o faturamento
com base na última bandeira tarifária divulgada ou quando a sua divulgação ocorrer no mês de
sua aplicação, o faturamento referente ao consumo de energia elétrica do período tiver sido
realizado com base na bandeira tarifária vigente no período anterior.
§ 2º - O destaque e a dedução de que tratam os incisos I e II serão calculados mediante a
aplicação da alíquota referente ao mês de ocorrência do fato gerador.

SUBSEÇÃO III - DO ESTORNO DO DÉBITO

Artigo 425-G - Poderá a empresa distribuidora de energia elétrica, observado os procedimentos
previstos em disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, creditar-se,
independentemente de autorização, do valor do imposto debitado em Notas Fiscais/Contas de
Energia Elétrica emitidas a consumidores, nas seguintes hipóteses:
I - erro de fato ocorrido no faturamento das operações ou na emissão do documento fiscal;
II - erro de medição, de faturamento ou da tarifa aplicada às operações discriminadas no
documento fiscal;
III - verificação de procedência em decorrência da formalização de discordância do consumidor,
relativamente à cobrança ou aos respectivos valores das operações discriminadas no
documento fiscal;
IV - cobrança em duplicidade.

SEÇÃO III - DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PESSOA DISTINTA DAQUELA
INDICADA COMO DESTINATÁRIA NA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Artigo 425-H - Na hipótese de haver consumo de energia elétrica por pessoa jurídica distinta
daquela indicada como destinatária na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica quando ambas
compartilharem a ocupação de imóvel, urbano ou rural, sob o regime jurídico aplicável à sua
locação ou arrendamento parciais ou, se for o caso, ao condomínio industrial ou comercial nele
constituído:
I - a pessoa jurídica indicada como destinatária na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica:
a) deverá, para fins de efetuar o lançamento do imposto devido na saída subsequente da
energia elétrica, objeto da operação por ela praticada, com destino ao estabelecimento da
pessoa jurídica que a tiver consumido, emitir, a cada período de apuração, Nota Fiscal
eletrônica - NF-e, modelo 55, com destaque do ICMS, na qual fará constar, como valor da
operação, aquele que for cobrado do destinatário segundo rateio do valor total da respectiva
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, calculado proporcionalmente ao consumo individual de
cada uma delas, conforme apurado por meio de medição independente ou estimado com base
em laudo técnico;
b) poderá, observado, no que couber, o disposto nos artigos 59 a 70 deste regulamento,
creditar-se do valor do ICMS destacado na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica emitida em
seu nome, proporcionalmente à quantidade de energia elétrica:
1. objeto da saída subsequente, por ela promovida, com cobrança do imposto, desde que
acobertada pela Nota Fiscal eletrônica - NF-e de que trata a alínea “a”;

2. por ela consumida na industrialização de produtos cuja saída subsequente, a ser por ela
promovida, deva sujeitar-se à tributação do ICMS mediante emissão de Nota Fiscal eletrônica
- NF-e, modelo 55, com destaque do imposto;
II - a pessoa jurídica que for contribuinte do ICMS e tiver consumido, no todo ou em parte, a
energia elétrica originalmente destinada à pessoa jurídica de que trata o inciso I:
a) deverá, na hipótese de a pessoa jurídica de que trata o inciso I estar, nos termos do disposto
no § 1º, dispensada da emissão da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e de que trata a alínea “a”
daquele inciso, emitir, a cada período de apuração, Nota Fiscal eletrônica - NF-e, modelo 55,
com destaque do ICMS, para acobertar a entrada, no seu estabelecimento, da energia elétrica
por ela consumida, na qual fará constar, como valor da operação, aquele que lhe for cobrado
pela outra pessoa jurídica, em nome da qual tiver sido emitida a Nota Fiscal/Conta de Energia
Elétrica, segundo rateio do valor total desta, calculado proporcionalmente ao consumo
individual de cada uma delas, conforme apurado por meio de medição independente ou
estimado com base em laudo técnico;
b) poderá, observado, no que couber, o disposto nos artigos 59 a 70 deste regulamento,
creditar-se do valor do ICMS destacado na Nota Fiscal eletrônica - NF-e de que trata a alínea
anterior ou na Nota Fiscal Eletrônica - NF-e de que trata a alínea “a” do inciso I,
proporcionalmente à quantidade de energia elétrica por ela consumida na industrialização de
produtos cuja saída subsequente, a ser por ela promovida, deva sujeitar-se à tributação do
ICMS mediante a correspondente emissão de Nota Fiscal eletrônica - NF-e, modelo 55, com
destaque do imposto.
§ 1º - A pessoa jurídica de que trata o inciso I ficará dispensada do cumprimento das obrigações
tributárias do ICMS a que estiver sujeita quando tais obrigações decorrerem exclusivamente
da prática de operações relativas à circulação de energia elétrica na hipótese de que trata este
artigo.
§ 2º - O disposto no inciso II aplica-se também na hipótese de a Nota Fiscal/Conta de Energia
Elétrica ter sido emitida em nome de condomínio industrial ou comercial ou de sua
administradora.

SEÇÃO IV - DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES

Artigo 426 - Os contribuintes paulistas que praticarem operações internas ou interestaduais
relativas à circulação da energia elétrica ou que forem destinatários da energia elétrica objeto
da operação interestadual de que trata o artigo 425-D, bem como aqueles a quem estiver

atribuída, nos termos deste capítulo, a responsabilidade pelo lançamento e pagamento do
imposto devido nas operações internas antecedentes, deverão, para fins do cumprimento das
obrigações principal e acessórias do ICMS a que estiverem sujeitos, observar, no que couber,
as disposições previstas neste regulamento e em disciplina estabelecida pela Secretaria da
Fazenda e Planejamento.
§ 1º - O destinatário paulista da energia elétrica objeto da operação interestadual de que trata
o artigo 425-D deverá, na condição de contribuinte do ICMS, ainda que tal condição decorra
exclusivamente da prática daquela operação:
1. inscrever, no Cadastro de Contribuintes do ICMS, todos os seus estabelecimentos
localizados no território paulista, observado o disposto nos artigos 19 a 31 deste regulamento;
2. cumprir as demais obrigações tributárias a que estiver sujeito nos termos da legislação
aplicável.
§ 2º - O disposto nas alíneas “a” e “b” do § 1º também se aplica ao destinatário da energia
elétrica objeto das operações internas de que trata o artigo 425-B que aliená-la, no todo ou em
parte, mediante contratos de compra e venda ou de cessão de montantes firmados em
ambiente de contratação livre, ainda que a sua condição de contribuinte do ICMS decorra
exclusivamente dessas operações.
§ 3º - A Secretaria da Fazenda e Planejamento poderá estabelecer disciplina para dispensar o
cumprimento de obrigações acessórias decorrentes das operações internas e interestaduais
de que tratam os artigos 425-B, 425-C e 425-D, mediante adoção de procedimento simplificado
para fins do lançamento pagamento do imposto devido por destinatário cuja condição de
contribuinte ou de substituto tributário decorra exclusivamente dessas operações.
§ 4º - A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE deverá, periodicamente, e
sempre que solicitada, prestar, à Secretaria da Fazenda e Planejamento, nos termos de
disciplina por esta estabelecida:
1. informações relativas:
a) aos contratos de compra e venda e de cessão de montantes de energia elétrica nela
registrados;
b) à medição do consumo da energia elétrica para fins da liquidação dos contratos referidos na
alínea “a”. 2. outras informações de interesse da Administração Tributária.” (NR).

Artigo 2º - Ficam revogados:

I - o Anexo XVIII do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000;
II - o Decreto 65.823, de 25 de junho de 2021.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor em 1º de abril de 2022, exceto em relação ao inciso
II do artigo 2º, que entra em vigor na data da publicação deste decreto.

Palácio dos Bandeirantes, 22 de dezembro de 2021
RODRIGO GARCIA Amauri Gavião Chefe de Gabinete, Respondendo pelo Expediente da
Secretaria de Governo
Henrique de Campos Meirelles Secretário da Fazenda e Planejamento
Cauê Macris Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Secretaria de Governo, aos 22 de dezembro de 2021.
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.369, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021

D ISPÕE

SOBRE

EXTRAJUDICIAL NA

A

CRIAÇÃO

DE

SERVENTIA

C OMARCA DE H ORTOLÂNDIA .

O VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei
complementar:

Artigo 1º - Fica criada a delegação correspondente ao Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Hortolândia, desmembrado do

Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de
Sumaré.

Artigo 2º - Fica atribuída a especialidade de Protesto de Letras e Títulos ao já existente
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da
Comarca de Hortolândia, que passa a ser: “Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais,
Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Sede da
Comarca de Hortolândia”.

Artigo 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 2021
RODRIGO GARCIA
Cauê Macris Secretário-Chefe da Casa Civil
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.370, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021

D ISPÕE

SOBRE

A

EXTRAJUDICIAIS NOS

CRIAÇÃO

DE

SERVENTIAS

D ISTRITOS DE O URO V ERDE E

C AMPO G RANDE NA C OMARCA DE C AMPINAS .

O VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei
complementar:

Artigo 1º - Fica criada a delegação correspondente ao Oficial de Registro Civil das Pessoas
Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Ouro Verde, da Comarca de Campinas,
desmembrado do Registro Civil das Pessoas Naturais do 3º Subdistrito da Sede – Campinas.

Artigo 2º - Fica criada a delegação correspondente ao Oficial de Registro Civil das Pessoas
Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Campo Grande, da Comarca de Campinas,
desmembrado do Registro Civil das Pessoas Naturais do 3º Subdistrito da Sede – Campinas.

Artigo 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 2021
RODRIGO GARCIA
Cauê Macris Secretário-Chefe da Casa Civil
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.371, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021

D ISPÕE

SOBRE

EXTRAJUDICIAL NA

A

CRIAÇÃO

DE

SERVENTIA

C OMARCA DE J ARINU .

O VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei
complementar:

Artigo 1º - Fica criada a delegação correspondente ao Oficial de Registro de Imóveis, Títulos
e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jarinu, desmembrado do Oficial
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de
Atibaia.

Artigo 2º - Fica atribuída a especialidade de Protesto de Letras e Títulos ao já existente
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da
Comarca de Jarinu, que passa a ser: “Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais,
Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Sede da
Comarca de Jarinu”.

Artigo 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 2021
RODRIGO GARCIA
Cauê Macris Secretário-Chefe da Casa Civil
LEI Nº 17.495, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021

D ISPÕE

SOBRE

EXTRAJUDICIAL NA

A

CRIAÇÃO

DE

SERVENTIA

C OMARCA DE C ONCHAL .

O VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica criada a delegação correspondente ao Oficial de Registro de Imóveis, Títulos
e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Conchal, desmembrado do Oficial
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de
Mogi Mirim.

Artigo 2º - Fica atribuída a especialidade de Protesto de Letras e Títulos ao já existente
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da
Comarca de Conchal, que passa a ser: “Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais,
Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Sede da
Comarca de Conchal”.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 2021
RODRIGO GARCIA
Cauê Macris Secretário-Chefe da Casa Civil

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

20/12/2021

Não houve publicação de Diário Oficial.
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Não houve publicações relevantes.

22/12/2021 – NÚMERO 244

Não houve publicações relevantes.
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Não houve publicações relevantes.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 60.939, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021

R EGULAMENTA

A

P OLÍTICA

M UNICIPAL

DE

D ESJUDICIALIZAÇÃO INSTITUÍDA PELA L EI Nº 17.324,
DE

18 DE MARÇO DE 2020, BEM COMO REGULAMENTA

A TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE QUE TRATA OS ARTIGOS

21 A 24 DA L EI Nº 17.719, DE 26 DE NOVEMBRO DE
2021.

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

D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este decreto regulamenta a Política Municipal de Desjudicialização instituída pela Lei
nº 17.324, de 18 de março de 2020 com os seguintes objetivos:
I - reduzir a litigiosidade;
II - estimular a solução adequada de controvérsias;
III - promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos;
IV - aprimorar o gerenciamento do volume de demandas administrativas e judiciais.

Art. 2º A Política Municipal de Desjudicialização será coordenada pela Procuradoria Geral
do Município, com apoio do Comitê de Desjudicialização, cabendo-lhe, dentre outras ações:
I - dirimir, por meios autocompositivos, os conflitos entre órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal Direta e Indireta;
II - avaliar a admissibilidade de pedidos de resolução de conflitos, por meio de composição,
no caso de controvérsia entre particular e a Administração Pública Municipal Direta e
Indireta;
III - requisitar, aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, informações para
subsidiar sua atuação;
IV - promover o arbitramento das controvérsias não solucionadas por meios
autocompositivos, na hipótese do inciso I;
V - promover, no âmbito de sua competência e quando couber, a celebração de termo de
ajustamento de conduta nos casos submetidos a meios autocompositivos;
VI - fomentar a solução adequada de conflitos, no âmbito de seus órgãos de execução;
VII - propor, em regulamento, a organização e a uniformização dos procedimentos e
parâmetros para a celebração de acordos envolvendo a Administração Direta, bem como as
autarquias e fundações representadas judicialmente pela Procuradoria Geral do Município,
nos termos desta lei;
VIII - disseminar a prática da negociação;
IX - coordenar as negociações realizadas por seus órgãos de execução;

X - identificar e fomentar práticas que auxiliem na prevenção da litigiosidade;
XI - identificar matérias elegíveis à solução consensual de controvérsias.

Art. 3º O Comitê de Desjudicialização será composto pelo Procurador Geral do Município,
pelo Secretário Municipal de Justiça, pelo Secretário de Governo Municipal e pelo Secretário
Municipal da Fazenda e exercerá as seguintes funções:
I – apoiar, sempre que solicitado, a Procuradoria Geral do Município no exercício das ações
previstas no artigo 2º deste decreto;
II – opinar sobre os critérios para acordos e transações por adesão;
III – opinar, quando solicitado, sobre os acordos e transações individuais, em especial
aqueles de que trata o Capítulo IV deste decreto;
IV - opinar sobre qualquer matéria a ele submetido pela Procuradoria Geral do Município,
acerca da Politica Municipal de Desjudicialização;
V – opinar sobre a expedição pela Procuradoria Geral do Município de normas
complementares à adequada execução deste decreto;
VI – dispor sobre as hipóteses em que os acordos e transações realizadas pela
Administração Indireta precisarão de prévia e expressa anuência da Procuradoria Geral do
Município;
VII – acompanhar, monitorar e avaliar os resultados da Política Municipal de
Desjudicialização;
VIII – recomendar à Procuradoria Geral do Município a realização de alguma das ações da
Política Municipal de Desjudicialização.
Parágrafo único. O Comitê de Desjudicialização se reunirá pelo menos uma vez a cada
trimestre ou sempre que convocado por qualquer um dos seus membros.

CAPÍTULO II
DOS ACORDOS E TRANSAÇÕES

Art. 4º A celebração de acordos e transações para a solução consensual de controvérsias
dependerá da prévia análise de sua vantajosidade e viabilidade jurídica em processo
administrativo, observados os seguintes critérios:

I - o conflito deve versar sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que
admitam transação;
II - antiguidade do débito;
III - garantia da isonomia para qualquer interessado em situação similar que pretenda
solucionar o conflito consensualmente;
IV - edição de ato regulamentar das condições e parâmetros objetivos para celebração de
acordos a respeito de determinada controvérsia quando for o caso;
V - capacidade contributiva;
VI - qualidade da garantia.
§ 1º O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis que admitam transação deve
ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público, nos termos das Leis Federais
nº 13.105, de 16 de março de 2015, e nº 13.140, de 26 de junho de 2015.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica ao termo de compromisso de ajustamento
de conduta e outras hipóteses em que a lei dispense a oitiva do Ministério Público e a
homologação judicial.
§ 3º A autocomposição poderá versar sobre todo o conflito ou parte dele.
§ 4º Nos conflitos judiciais, a autocomposição poderá abranger o reconhecimento da
procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, a transação ou a renúncia à
pretensão formulada na ação ou na reconvenção.
§ 5º Considera-se acordo todos os ajustes derivados de autocomposição podendo abranger
não apenas redução de créditos, como também outras condições, tais como parcelamento,
flexibilização de garantia, diferimento de prazo, flexibilização de regras para constrição ou
alienação de bens.
§ 6º Considera-se transação como uma modalidade de acordo que tem como consequência
a extinção do crédito da Fazenda Muncipal de natureza tributária ou não tributária.
§ 7º A transação na cobrança da dívida ativa de natureza tributária será realizada nos termos
do artigo 171 da Lei Federal nº 5172, de 25 de outubro de 1966.
§ 8º Resguardados os dados pessoais, a intimidade e o sigilo fiscal, haverá a divulgação em
meio eletrônico das partes, valores e modalidades das transações que forem deferidas,
ficando vedada a publicização da situação econômica ou financeira dos proponentes ou
aderentes a terceiros.

Art. 5º Os acordos e as transações de que trata este decreto somente poderão consistir no
pagamento de débitos inscritos na dívida ativa municipal limitados até o valor do principal de
R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), não se aplicando aos acordos firmados em
Programas de Parcelamento Incentivado – PPI anteriores à 18 de março de 2020, regidos
por legislação própria.
Parágrafo único. O limite estabelecido neste artigo não se aplica para as transações
realizadas com fundamento nos artigos 21 a 24 da Lei nº 17.719, de 26 de novembro de
2021.

Art. 6º A autorização para a realização dos acordos e transações, inclusive os judiciais, será
conferida:
I - pelo Procurador Geral do Município, diretamente ou mediante delegação, quando a
controvérsia envolver a Administração Direta, bem como as autarquias e fundações
representadas judicialmente pela Procuradoria Geral do Município;
II - pelo dirigente máximo das entidades de direito público, diretamente ou mediante
delegação, quando a controvérsia envolver as autarquias e fundações não representadas
judicialmente pela Procuradoria Geral do Município;
III - pelo dirigente máximo das entidades de direito privado, diretamente ou mediante
delegação, quando a controvérsia envolver as empresas públicas, as sociedades de
economia mista e suas subsidiárias.
§ 1º O Comitê de Desjudicialização disporá sobre as hipóteses em que a autorização prevista
nos incisos II e III deste artigo exigirá, sob pena de nulidade, prévia e expressa anuência do
Procurador Geral do Município.
§ 2º Fica obrigatória a participação do advogado quando a solução consensual da dívida
ocorrer em processos judiciais em trâmite e com representação já constituída nos autos.

Art. 7º São modalidades de acordo e transação na cobrança da dívida ativa:
I – acordo e transação por adesão a proposta da Procuradoria Geral do Município, nos
termos e condições estabelecidos em edital;
II – acordo e transação individual proposta pela Procuradoria Geral do Município;
III – acordo e transação individual proposta por devedor inscrito em dívida ativa.

§ 1º As modalidades de acordo e transação previstas neste decreto serão realizadas com o
auxílio de sistema eletrônico específico, adequado aos estritos termos, condições e
parâmetros previamente estabelecidos na legislação de regência e neste decreto, bem como
em atos normativos e editais expedidos pela Procuradoria Geral do Município.
§ 2º Nos acordos e transações nas modalidades previstas nos incisos II e III do “caput” deste
artigo e que envolvam créditos de natureza tributária em montante:
I - superior a 20 (vinte) salários mínimos federais, apurado na data da proposta, a assistência
por advogado é obrigatória;
II – de até 20 (vinte) salários mínimos federais, apurado na data da proposta, a assistência
por advogado é facultativa, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 6º deste decreto.
§ 3º A modalidade de acordo e transação prevista no inciso I do “caput” deste artigo implica
a aceitação pelo devedor de todas as condições fixadas no edital proposto pela Procuradoria
Geral do Município.

Art. 8º Em quaisquer das modalidades de acordo e transação de que trata este decreto, sem
prejuízo dos demais compromissos exigidos em edital ou em proposta individual, o sujeito
passivo deverá indicar expressamente os meios de extinção dos débitos nela contemplados,
obrigando-se a:
I - não utilizar o acordo ou a transação de forma abusiva, com a finalidade de limitar, falsear
ou prejudicar de qualquer forma a livre concorrência ou a livre iniciativa econômica;
II - não utilizar pessoa natural ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular a origem ou a
destinação de bens, de direitos e de valores, seus reais interesses ou a identidade dos
beneficiários de seus atos, em prejuízo da Fazenda Pública municipal;
III - não alienar nem onerar bens ou direitos eventualmente ofertados em garantia para a
celebração do acordo ou da transação, sem a devida comunicação à Procuradoria Geral do
Município;
IV - desistir dos embargos à execução e de outras ações antiexacionais que tenham por
objeto os débitos incluídos no acordo ou na transação, inclusive as coletivas, bem como
renunciar ao direito sobre o qual se fundam, apresentando, para tanto, requerimento de
extinção dos respectivos processos com resolução de mérito, nos termos da alínea “c” do
inciso III do caput do artigo 487 da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015, no prazo

de 60 (sessenta) dias, contados da adesão ou apresentação de proposta de acordo ou
transação.

Art. 9º As modalidades de acordo ou transação previstas neste decreto poderão envolver, a
critério da Procuradoria Geral do Município, dentre outros, os seguintes requisitos para seu
deferimento:
I - fornecimento de informações, declarações, documentos e arquivos sobre bens, direitos,
valores, transações, operações, escrituração contábil e demais atos que permitam à
Procuradoria Geral do Município conhecer sua situação econômica e financeira;
II - declaração, quando o acordo ou a transação envolver a capacidade de pagamento, sob
as penas da lei, que as informações cadastrais, patrimoniais e econômico-fiscais prestadas
à Procuradoria Geral do Município são verdadeiras e não houve a omissão de informações
quanto à propriedade de bens, direitos e valores;
III - pagamento de entrada mínima;
IV - manutenção de garantias associadas aos débitos transacionados, quando o acordo ou
a transação envolver parcelamento, moratória ou diferimento;
V - apresentação de quaisquer modalidades de garantia previstas em lei, inclusive de
natureza real ou fidejussória, seguro garantia, cessão fiduciária de direitos creditórios e
alienação fiduciária de bens imóveis.

Art. 10. As modalidades de acordos e transação previstas neste decreto poderão envolver
os seguintes benefícios, isolada ou cumulativamente:
I - desconto no principal dos débitos inscritos em dívida ativa;
II - descontos nas multas e juros incidentes sobre os débitos inscritos em dívida ativa;
III - parcelamento;
IV - diferimento ou moratória;
V - flexibilização de regras para aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias;
VI - flexibilização de regras para constrição ou alienação de bens.
Parágrafo único. Os limites e condições para os acordos e transações serão fixados pela
Procuradoria Geral do Município, ouvido o Comitê de Desjudicilização, e deverão ser
progressivos, conforme os seguintes critérios:

I - a diminuição da perspectiva de recuperação dos débitos inscritos em dívida ativa,
estimada de acordo os seguintes parâmetros, aplicados isolada ou cumulativamente:
a) o tempo em cobrança;
b) a suficiência e a liquidez das garantias associadas aos débitos inscritos;
c) a existência de parcelamentos ativos;
d) a perspectiva de êxito das estratégias administrativas e judiciais de cobrança;
e) o custo da cobrança judicial;
f) o histórico de parcelamentos dos débitos inscritos;
g) a situação econômica e a capacidade de pagamento do sujeito passivo;
II – a diminuição do lapso temporal para o equacionamento das dívidas transacionadas.

Art. 11. O deferimento do acordo ou da transação, em quaisquer de suas modalidades, fica
condicionado ao atendimento dos seguintes requisitos:
I – pagamento da primeira parcela, caso tenha por objeto o parcelamento dos débitos
inscritos;
II – pagamento do valor consolidado dos débitos com a aplicação das reduções na data da
adesão ou apresentação da proposta de acordo ou transação, caso seu objeto envolva
apenas a aplicação de descontos;
III - caso haja depósitos judiciais e extrajudiciais em dinheiro para garantir os débitos inscritos
que constituam objeto do acordo ou da transação:
a) expressa autorização conferida ao Município pelo devedor para levantar os valores
depositados, os quais serão aplicados para o pagamento dos débitos, procedendo-se o
acordo ou transação pelo saldo remanescente, quando houver;
b) informação ao juízo competente, pelo interessado, de que autorizou a Municipalidade a
levantar os valores depositados, na forma prevista na alínea “a” deste inciso, por meio de
petição instruída com prova documental, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos,
contados da adesão ou apresentação de proposta de acordo ou transação.
IV – desistência dos embargos à execução ou de outras ações antiexacionais relativas aos
débitos inscritos que constituam objeto do acordo ou transação, inclusive as coletivas, bem
como renúncia ao direito sobre o qual se fundam, devendo o interessado apresentar, para
tanto, requerimento de extinção dos respectivos processos com resolução de mérito, nos
termos da alínea “c” do inciso III do caput do artigo 487 da Lei Federal nº 13.105, de 16 de

março de 2015, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da adesão ou apresentação de
proposta de acordo ou transação;
V - recolhimento dos encargos da cobrança judicial e extrajudicial incidentes sobre os débitos
inscritos que constituam objeto do acordo ou transação.

Art. 12. Implicará a rescisão do acordo ou da transação:
I – a constatação do descumprimento das condições, das cláusulas, das obrigações ou dos
compromissos dela constantes;
II – a constatação da inobservância de quaisquer disposições da legislação de regência ou
do edital que a discipline;
III – a constatação da ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente
previstas no respectivo termo de acordo e transação;
IV - a decretação de falência ou de extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica transigente;
V - a comprovação de falsa declaração que a ensejou;
VI – a comprovação da existência de prevaricação, concussão ou corrupção passiva na sua
formação;
VII – a constatação, pela Procuradoria Geral do Município, de qualquer ato tendente ao
esvaziamento patrimonial do devedor como forma de fraudar o cumprimento do acordo ou
da transação, ainda que realizado anteriormente a sua celebração.
§ 1º A rescisão do acordo ou da transação e sua eventual adesão por parte do sujeito passivo
não autorizam a restituição ou a compensação de importâncias pagas, compensadas ou
incluídas em parcelamentos cuja opção tenha ocorrido anteriormente à celebração do
respectivo termo.
§ 2º Na hipótese de que trata o inciso IV do “caput” deste artigo, fica facultado ao devedor
aderir a modalidade de acordo ou transação proposta pela Procuradoria Geral do Município,
desde que disponível, ou apresentar nova proposta de acordo ou transação individual.

Art. 13. O devedor será notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão
do acordo ou da transação.
§ 1º A notificação será realizada exclusivamente por meio eletrônico, através do endereço
eletrônico informado quando da adesão ou apresentação da proposta de acordo ou
transação.

§ 2º O devedor terá conhecimento das razões determinantes da rescisão e poderá
regularizar o vício ou apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, preservada em
todos os seus termos o acordo ou a transação durante esse período.
§ 3º A impugnação deverá ser apresentada eletronicamente por meio do canal indicado na
notificação pela Procuradoria Geral do Município e deverá trazer todos os elementos que
infirmem as hipóteses de rescisão, facultando-se a apresentação de documentos.
§ 4º Da decisão que apreciar a impugnação, caberá a interposição de um único recurso no
prazo de 10 (dez) dias, sem efeito suspensivo.
§ 5º Importará renúncia e o não conhecimento da impugnação e de eventual recurso
interposto, a propositura, pelo interessado, de qualquer ação judicial cujo objeto coincida
total ou parcialmente com a irresignação.
§ 6º Enquanto não definitivamente julgada a impugnação à rescisão do acordo ou transação
e o eventual recurso interposto em face da decisão que julgar a impugnação, o devedor
deverá permanecer cumprindo todas as exigências do acordo de transação.
§ 7º A rescisão do acordo ou da transação implicará o afastamento dos benefícios
concedidos e a retomada do curso da cobrança dos créditos, deduzidos os valores pagos,
com a execução das garantias prestadas e prática dos demais atos executórios do crédito,
judiciais ou extrajudiciais.

CAPÍTULO III
DA CÂMARA DE PREVENÇÃO E RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONFLITOS

Art. 14. Fica criada a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos no
Município de São Paulo, vinculada à Procuradoria Geral do Município, que terá, dentre
outras, as seguintes atribuições:
I - dirimir, por meios autocompositivos, os conflitos entre órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal Direta e Indireta;
II - dirimir, por meios autocompositivos, os conflitos entre órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal Direta e Indireta e entidades contratadas pelo Poder
Público, quando os respectivos contratos preverem a submissão de controvérsias à Câmara
de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos no Município de São Paulo;

III - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de composição,
no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público;
IV - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta nos casos
submetidos a meios autocompositivos;
V – requisitar, aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, informações para
subsidiar a sua atuação;
VI - propor, quando couber, ao Procurador Geral do Município o arbitramento das
controvérsias entre órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta não
solucionadas por meios autocompositivos.
§ 1º O modo de composição e funcionamento da Câmara de que trata o caput será
estabelecido pelo seu regulamento aprovado por Portaria do Procurador Geral do Município.
§ 2º Se houver consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e constituirá título
executivo extrajudicial, nos termos do parágrafo único do artigo 20 da Lei Federal nº 13.140,
de 26 de junho de 2015.
§ 3º A Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos no Município de São
Paulo é sucessora em todos os termos da Câmara de Solução de Conflitos da Administração
Municipal instituída pelo Decreto nº 57.263, de 29 de agosto de 2016.
§ 4º Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos indicará, para cada
processo em que couber mediação, um mediador para conduzir o procedimento de
comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o consenso e facilitando a
resolução do conflito.
§ 5º Será admitida a comediação nas hipóteses previstas em regulamento.

CAPÍTULO IV
DA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA COM ENTIDADES RELIGIOSAS E DE ENTIDADES
EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS

Art. 15. Os créditos tributários constituídos em face de entidades religiosas e de entidades
educacionais sem fins lucrativos, objeto de contencioso administrativo ou judicial ou inscritos
em dívida ativa, poderão ser extintos mediante transação, nos termos do artigo 171 da Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e artigos 21 a 24 da Lei nº 17.719, de 2021.

Art. 16. A celebração da transação de que trata o artigo 15 competirá à Procuradoria Geral
do Município, ouvido o Comitê de Desjudicialização, e observará, no que couber, o disposto
na Lei nº 17.324, de 18 de março de 2020 e no Capítulo II deste decreto, podendo contemplar
os seguintes benefícios:
I - concessão de descontos sobre o valor principal, multas e juros moratórios, respeitado o
limite máximo de 70% (setenta por cento) para pagamento à vista, e de 55% (cinquenta e
cinco por cento) para pagamento parcelado, calculados sobre o valor total do crédito;
II - oferecimento de prazos e formas de pagamento diferenciados, incluídos o diferimento,
moratória e parcelamento, observado o prazo máximo de 120 (cento e vinte) meses;
III - oferecimento, substituição ou alienação de garantias e de constrições.
§ 1º É permitida a cumulação dos benefícios previstos nos incisos I, II e III do caput deste
artigo.
§ 2º Caso a transação preveja a realização de pagamento parcelado do crédito tributário,
deverão ser observadas as regras estabelecidas no Programa de Parcelamento Incentivado
de 2021 – PPI 2021, Decreto nº 60.357, de 1º de julho de 2021, desde que compatíveis com
o disposto neste artigo.

Art. 17. A transação poderá abranger, também, contrapartida na forma de cessão do uso de
bens móveis, imóveis e equipamentos, ou mediante a prestação de serviços de interesse
público postos à disposição da população no campo da educação, saúde e estruturas
sociais.
Parágrafo único. Poderá ser considerada contrapartida à vista a cessão irrevogável, por
prazo determinado, de bens móveis, imóveis e equipamentos para operação pela
Municipalidade na prestação de serviços de interesse público no campo da saúde, educação
e assistência social, inclusive locação social.

Art. 18. A entidade religiosa ou a entidade educacional sem fins lucrativos poderão
apresentar a proposta de transação à Procuradoria Geral do Município.
§ 1º Apresentada a proposta de transação a Procuradoria Geral do Município, com apoio do
Comitê de Desjudicialização, realizará uma análise, com base na probabilidade jurídica e
econômica do recebimento do crédito e aceitará a proposta ou apresentará uma
contraproposta de transação.

§ 2º Para as propostas de transação protocoladas nos primeiros 180 (cento e oitenta) dias
da publicação deste decreto, a contraproposta apresentada pela Procuradoria Geral do
Município não poderá propor descontos menores e condições menos vantajosas para o
contribuinte do que aqueles previstos no Programa de Parcelamento Incentivado – PPI
instituído pela Lei nº 17.557, de 26 de maio de 2021.
§ 3º Apresentada proposta de transação com contrapartida não financeira, o Comitê de
Desjudicialização constituirá uma Comissão para opinar sobre o interesse público no
recebimento dos bens e serviços oferecidos, bem como para realizar a avaliação econômica
destes bens e serviços.
§ 4º Participarão da comissão de que trata o §3º deste artigo representantes dos órgãos que
compõem o Comitê de Desjudicialização, bem como dos órgãos que se utilizarão dos bens
e serviços oferecidos.

Art. 19. Efetivada a transação tributária de que trata este Capítulo, ficará suspensa a
exigibilidade dos créditos tributários a ela relativos até o integral cumprimento do que foi
acordado. Parágrafo único. Extinguem-se os créditos tributários objeto da transação com o
integral cumprimento das contrapartidas acordadas.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. A Procuradoria Geral do Município, no prazo de até 90 (noventa) dias da edição
deste Decreto, deverá desistir das execuções fiscais cujos valores consolidados sejam iguais
ou inferiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da Lei nº 14.800, de 25 de junho
de 2008.
Parágrafo único. Excluem-se da disposição do “caput” deste artigo:
I - os débitos objeto de execuções fiscais embargadas, salvo se o executado manifestar em
Juízo sua concordância com a extinção do feito sem quaisquer ônus para a Municipalidade
de São Paulo;
II - os débitos objeto de decisões judiciais já transitadas em julgado;
III – os débitos excluídos da desistência por decisão fundamentada do Procurador Geral do
Município.

Art. 21. Fica autorizado à Procuradoria Geral do Município a reconhecer judicialmente ou
administrativamente a prescrição de débito, extinguindo-o, desde que sem qualquer ônus
para a Municipalidade.

Art. 22. Ficam aprovadas as súmulas administrativas constantes do Anexo único deste
decreto que terá efeito vinculante para toda a Administração Municipal.

Art. 23. A Procuradoria Geral do Município deverá, no prazo de 90 (noventa) dias a partir da
publicação deste decreto, realizar estudo que aponte as principais recorrências nos objetos
de Ações Judiciais em que a municipalidade é parte, incluindo a análise da evolução do
comportamento jurisprudencial dos casos recorrentes e formular proposta que possa mitigar
o número de Ações Judiciais em andamento.
Parágrafo único. As propostas a serem apresentadas pela Procuradoria Geral do Município
devem priorizar a solução amigável de conflitos e a mitigação dos riscos de derrota judicial,
visando a minimizar a proliferação futura de precatórios, que oneram o erário público,
prejudicam a saúde financeira e a capacidade de endividamento do Município.

Art. 24. A Procuradoria Geral do Município deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir
da publicação deste decreto, levantar junto às entidades da Administração direta e indireta
todas as Ações Judiciais em andamento que tenham como partes litigantes entidades da
Administração direta e indireta.
Parágrafo único. Para cada um dessas Ações Judiciais deverá ser apresentada uma
proposta de solução para extinção do Processo, submetendo a controvérsia à Câmara de
Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos no Município de São Paulo.

Art. 25. As decisões arbitrais exaradas pelo Procurador Geral do Município no exercício da
competência prevista neste decreto são de cumprimento obrigatório pelos órgãos de direção
das entidades da Administração Indireta, podendo ser convocada Assembleia nas empresas
municipais para homologar a decisão arbitral.

Art. 26. Fica o Procurador Geral do Município, ouvido o Comitê de Desjudicialização,
autorizado a expedir normas complementares necessárias à adequada execução deste
decreto.

Art. 27. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, em 23 de dezembro de 2021, 468º da
Fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES, PREFEITO
MARINA MAGRO BERINGHS MARTINEZ, Procuradora Geral do Município
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

ANEXO ÚNICO
INTEGRANTE DO DECRETO Nº 60.939, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021

Súmulas de Jurisprudência Administrativa
1. A imunidade prevista no art. 150, VI, "b", §4° da Constituição Federal deve ser
interpretada extensivamente para abranger qualquer imóvel de propriedade de entidades
religiosas ou de cunho religioso, inclusive quando explorado economicamente, vago ou sem
edificações, ou ainda quando utilizado como escritório e residência de membros de entidade
religiosa, salvo hipótese de comprovado desvio de finalidade na utilização do imóvel ou na
aplicação dos recursos arrecadados com a sua exploração, bem como nas hipóteses em
que as entidades religiosas figurarem na relação jurídico-tributária como responsáveis
tributários.
2. A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a" da Constituição Federal estendese à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, salvo comprovado desvio de
finalidade ou quando figurar na relação jurídico-tributária na qualidade de responsável
tributário.
3. De acordo com o art. 150, VI, "a" da Constituição Federal, é inviável a cobrança de
IPTU em face de autarquias e fundações mantidas pelo Poder Público no que se refere ao

patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes,
pelo que cabe a demonstração, em processo administrativo de fiscalização, dos elementos
que implicam a incidência do imposto.
4. Não incide ITBI sobre promessa de compra e venda ou promessa de cessão de
direitos sobre imóvel.
5. Por gozarem de imunidade de jurisdição e execução, de caráter subjetivo, não
devem ser tributados pelo IPTU os imóveis de propriedade dos Estados estrangeiros
signatários das Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares assinadas
nos anos de 1961 e 1963, incorporadas ao ordenamento jurídico nacional pelos Decretos nº
56.435/1965 e 61.078/1967, salvo expressa renúncia.
6. A existência de apontamento no CADIN não constitui óbice para a análise do pedido
de isenção de empresas estatais de incentivo e fomento de programas de moradias
populares, interpretando-se restritivamente o art. 3°, inciso IV da Lei nº 14.094/2005, por não
haver contrapartida exigida das empresas estatais nessas hipóteses de exclusão do crédito
tributário.

3. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

20/12/2021

Não houve publicação do Diário Oficial.

21/12/2021

Não houve publicação do Diário Oficial.

22/12/2021 – EDIÇÃO Nº 322/2021

Não houve publicações relevantes.

23/12/2021

Não houve publicação do Diário Oficial.

24/12/2021

Não houve publicação do Diário Oficial.

4. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

20/12/2021

Não houve publicação de diário oficial.

21/12/2021

Não houve publicação de diário oficial.

22/12/2021

Não houve publicação de diário oficial.

23/12/2021 – EDIÇÃO Nº 231/2021

ADMINISTRATIVO

ORDEM DE SERVIÇO DFORSP Nº 19, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

R EGULAMENTA A OPERACIONALIZAÇÃO E AS MEDIDAS A
SEREM ADOTADAS NO INGRESSO E PERMANÊNCIA DO
PÚBLICO INTERNO E EXTERNO NAS DEPENDÊNCIAS DA

J USTIÇA F EDERAL DE 1 º G RAU EM S ÃO P AULO .

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO E CORREGEDOR PERMANENTE DOS
SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, DR. MARCIO FERRO CATAPANI, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID -19);

CONSIDERANDO a edição da Portaria Conjunta PRES/CORE n.º 25, de 6 de
dezembro de 2021, que disciplina o acesso às unidades da Justiça Federal da 3.ª Região;

CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de
se assegurar condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a
preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e usuários
em geral;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer-se um planejamento de retorno às
atividades presenciais, onde seja possível e de acordo com critérios estipulados por
autoridades médicas e sanitárias;

CONSIDERANDO os termos do expediente n.º 0027694-40.2021.4.03.8001;

RESOLVE:

Art. 1.º Esta Ordem de Serviço regulamenta a operacionalização e as medidas a serem
adotadas no ingresso e permanência do público interno e externo nas dependências da
Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo a partir do dia 7 de janeiro de 2022.

CAPÍTULO I - DAS DEFINIÇÕES

Art. 2.º Para os fins desta norma são consideradas as seguintes definições:
I - público interno: magistrados, servidores, estagiários, colaboradores terceirizados,
funcionários de postos de instituições financeiras e dos postos da OAB que funcionem em
prédios da Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo, bem como servidores e colaboradores
de outros órgãos que estejam instalados nesses prédios;

II - público externo: membros do Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Ordem dos
Advogados do Brasile demais usuários dos serviços da Justiça, bem como qualquer outra
pessoa que precise ingressar nos prédios da Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo.

CAPÍTULO II - DA ENTRADA E PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA JUSTIÇA
FEDERAL DE 1.º GRAU EM SÃO PAULO

Art. 3.º Somente poderão adentrar e permanecer nas dependências da Justiça Federal de
1.º Grau em São Paulo aqueles que apresentarem alternativamente os seguintes
documentos:
I - comprovante de vacinação completa contra a COVID-19, preferencialmente (certificado
nacional de vacinação ou cartão de vacinação emitido no momento da vacinação pelos
órgãos de saúde do local da vacinação);
II - resultado do teste RT-PCR ou teste antígeno, negativos para a COVID-19, desde que
realizados nas últimas 72 (setenta e duas) horas da entrada nas dependências da Justiça
Federal de 1.º Grau em São Paulo.
§ 1.º Define-se como vacinação completa contra a COVID-19, a tomada da vacina específica
em plataformas vacinais de dose única ou de duas doses, sendo a dose única ou segunda
dose aplicadas há pelo menos 15 (quinze) dias.
§ 2.º Será exigida do portador de um dos documentos mencionados nos incisos I e II deste
artigo a apresentação de seu documento de identidade com foto.
§ 3.º Os documentos mencionados nos incisos I e II deste artigo poderão ser exibidos em
formato físico ou digital, inclusive por meio da apresentação de foto do documento original.
§ 4.º A apresentação de relatório médico contraindicando a vacinação contra a COVID-19
não isenta a obrigatoriedade de apresentação de resultado de teste RT-PCR ou teste
antígeno, negativos para a COVID-19.
§ 5.º Crianças e adolescentes menores de 12 (doze) anos estão dispensados da
apresentação dos documentos constantes nos incisos I e II deste artigo.

CAPÍTULO III - DO ACESSO PELO PÚBLICO INTERNO

Art. 4.º O público interno apresentará comprovante de vacinação, sempre que solicitado, ao
adentrar nas dependências da Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo.
Parágrafo único. No caso de pessoas não vacinadas, a apresentação do resultado do teste
RT-PCR ou teste antígeno, negativos para a COVID19, será exigida todas as vezes em que
forem ingressar ou permanecer nas unidades da Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo,
sendo obedecido o prazo máximo de validade do exame de 72 (setenta e duas) horas.

Art. 5.º Estão dispensados da exigência contida no caput e parágrafo único do art. 4.º os
magistrados, servidores e estagiários que tiveram diagnóstico positivo para a COVID-19 nos
últimos 6 (seis) meses, com remissão dos sintomas, hipótese na qual deverão apresentar
atestado médico comprobatório dessa situação, contendo a data da infecção, sempre que
solicitados.
Parágrafo único. Após 6 (seis) meses de recuperação da COVID-19, o atestado médico
comprobatório de diagnóstico positivo com remissão dos sintomas perderá a validade, sendo
obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação ou teste RT-PCR ou teste
antígeno, negativos para a COVID-19. Art. 6.º Sem prejuízo das determinações contidas nos
arts. 4.º e 5.º, serão tomadas as seguintes providências:
I - os magistrados e servidores deverão inserir suas informações pessoais no sistema e-GP,
anexando os respectivos comprovantes de vacinação, se for o caso;
II - os gestores deverão solicitar às empresas contratadas que encaminhem as informações
acerca da vacinação dos terceirizados diretamente aos respectivos Núcleos de Apoio
Administrativo ou Regional, para que procedam ao devido cadastro no SISPO, onde esse
sistema for utilizado;
III - os estagiários deverão apresentar ao Núcleo de Apoio Administrativo ou Regional os
documentos mencionados no art. 3.º, para o devido cadastro no SISPO, onde esse sistema
for utilizado;
IV - Os Núcleos de Apoio Administrativo ou Regional farão a consolidação e envio de listas
impressas de vacinados e não vacinados aos responsáveis pelo controle de acesso, sem
prejuízo de consulta ao sistema por estes.

Art. 7.º Nos termos do art. 1.º, da Lei n.º 14.151/2021, e da Nota Técnica atualizada pela
Equipe de Saúde da Justiça Federal da 3ª. Região, sobre o retorno ao trabalho presencial
ordinário, somente as gestantes terão a prerrogativa de não comparecimento presencial às
unidades da Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo.
§ 1.° Não mais serão utilizados critérios de doenças e/ou grupos de risco para manter
servidores, magistrados ou estagiários em regime exclusivo de trabalho não presencial.
§ 2.º Eventuais divergências relativas ao trabalho presencial entre servidores deverão ser
dirimidas pelos gestores locais.

CAPÍTULO IV - DO ACESSO PELO PÚBLICO EXTERNO

Art. 8.º A entrada e permanência do público externo ficará condicionada à apresentação de
um dos documentos mencionados no art. 3.º, todas as vezes que ingressar nas
dependências da Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo.

CAPÍTULO V - DO CONTROLE DEACESSO

Art. 9.º O controle de acesso do público interno e externo será realizado pelos funcionários
terceirizados e agentes de polícia judicial que atuam nas portarias dos edifícios e instalações
físicas onde funcionam os Fóruns, Juizados, Diretoria do Foro e Anexos da Justiça Federal
de 1.º Grau em São Paulo.
§ 1.º Os responsáveis pelo controle de acesso verificarão os comprovantes de vacinação
apresentados.
§ 2.º As dúvidas e questionamentos dos funcionários terceirizados serão esclarecidas pelos
agentes de polícia judicial dos edifícios, que também ficarão encarregados da análise do
resultado do teste RT-PCR ou teste antígeno, negativos para a COVID-19, e do atestado
médico comprobatório de diagnóstico positivo para a COVID-19 com remissão dos sintomas.
§ 3.º Nos edifícios em que não houver agente de polícia judicial lotado ou este não estiver
presente, a atribuição contida no § 2.º caberá a servidor lotado no Núcleo de Apoio
Administrativo ou Regional.
§ 4.º Eventuais dúvidas dos responsáveis pelo controle de acesso, agentes de polícia judicial
e servidores dos Núcleos de Apoio Administrativo ou Regional sobre o conteúdo dos

documentos médicos apresentados (atestados, resultados de testes RT-PCR ou antígeno
para a COVID-19) poderão ser esclarecidas diretamente em comunicação com servidores
do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA.

Art. 10. Tratando-se de audiência ou ato judicial previamente designado pela Justiça, o
impedimento de ingresso nos Fóruns e Juizados será comunicado imediatamente à unidade
judiciária responsável.
Parágrafo único. Em casos excepcionais e para evitar perecimento de direito, a unidade
judiciária responsável poderá solicitar a autorização para entrada de integrante do público
externo, sem a apresentação de um dos documentos mencionados no art. 3.º, ao Juiz
Federal Coordenador do Fórum ou Diretor da Subseção, que decidirá justificadamente.

Art. 11. Para a realização de audiências ou atos judiciais que requeiram o comparecimento
presencial, recomenda-se que os despachos e demais documentos necessários para a
intimação (mandados, ofícios etc.) contenham determinação para que as partes se
apresentem munidas de um dos comprovantes previstos no art. 3.º.

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. O ingresso do público externo às dependências da Justiça Federal de 1.º Grau em
São Paulo obedecerá ao horário estabelecido para o respectivo atendimento, regulamentado
por meio da Resolução PRES n.º 406/2021.
Parágrafo único. O horário de ingresso do público interno obedecerá ao disposto na
Resolução PRES n.º 414/2021.

Art. 13. As exigências contidas neste ato normativo deverão ser exibidas ostensivamente
nas entradas dos prédios da Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo.

Art. 14. Não será aferida a temperatura dos ingressantes no acesso às dependências da
Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo.

Art. 15. Em nenhuma hipótese serão fornecidos pela Justiça Federal pedidos ou testes de
RT-PCR ou antígeno, tanto para o público interno quanto para o público externo. Parágrafo
único. O médicos do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA estão proibidos
de solicitar testes RT-PCR ou antígeno fora das indicações médicas previstas nas diretrizes
da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Art. 16. Deverão ser mantidas as medidas sanitárias básicas para evitar a propagação da
COVID-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais durante a permanência nas
dependências da Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo; higienização constante das
mãos com água e sabão ou álcool em gel; preferência por uso dos ambientes mais bem
ventilados; e manutenção de distanciamento social.

Art. 17. Casos omissos serão dirimidos pelos Juízes Federais Diretores das Subseções
Judiciárias, pelos Juízes Federais Coordenadores dos Fóruns da capital e, tratando-se dos
prédios administrativos, pelo Juiz Federal Diretor do Foro.
Art. 18. Esta Ordem de Serviço entra em vigor em 7 de janeiro de 2022.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

24/12/2021

Não houve publicação de diário oficial.

5. DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

20/12/2021 – DIÁRIO ELETRÔNICO EXTRAORDINÁRIO Nº 232

Não houve publicações relevantes.

21/12/2021 – DIÁRIO ELETRÔNICO EXTRAORDINÁRIO Nº 233

Não houve publicações relevantes.

22/12/2021 – DIÁRIO ELETRÔNICO EXTRAORDINÁRIO Nº 234

Não houve publicações relevantes.

23/12/2021 – DIÁRIO ELETRÔNICO EXTRAORDINÁRIO Nº 235

Não houve publicações relevantes.

6. NOTÍCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PLANO COLLOR II: STF REAFIRMA JURISPRUDÊNCIA SOBRE INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO À DIFERENÇA DE CORREÇÃO DO FGTS

Recurso sobre o tema, com repercussão geral, foi julgado em sessão virtual do Plenário.
Publicado em 22/12/2021

O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou sua jurisprudência no sentido de que
não existe direito adquirido à diferença de correção monetária dos saldos das contas
vinculadas ao FGTS referente ao Plano Collor II (fevereiro de 1991). A decisão, unânime, foi
tomada no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1288550, Tema 1112 da repercussão
geral, julgado na sessão virtual encerrada em 13/12.
No recurso, um aposentado questiona decisão da Turma Recursal do Juizado
Especial Federal do Paraná que julgou improcedente o pedido de condenação da Caixa
Econômica Federal (CEF) ao pagamento das diferenças de expurgos inflacionários do Plano
Collor II utilizando como parâmetro o Índice de Preços ao Consumidor (IPC). A Turma
Recursal seguiu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido da
utilização da Taxa Referencial (TR) na correção monetária, e não do IPC, também de acordo
com precedente firmado pelo STF no RE 226855.
Segundo o aposentado, a aplicação da tese do STJ em relação ao Plano Collor II
estaria em desacordo com o posicionamento mais recente do STF, fixado no RE 611503
(Tema 360 da Repercussão Geral), de manter decisão da Justiça Federal que determinou o
pagamento da correção monetária sobre o saldo de contas do FGTS em razão de perdas
inflacionárias ocorridas na vigência do plano.

Alegação infundada

O relator do ARE, ministro Alexandre de Moraes, observou que, ao contrário do
alegado pelo aposentado, no RE 611503 o Plenário não entrou no mérito do que havia sido
decidido no RE 226855 sobre os expurgos inflacionários decorrentes dos planos
econômicos, e declarou apenas que a norma do Código de Processo Civil (CPC) que trata

da habilitação de herdeiros em casos de herança jacente (artigo 741), é compatível com a
Constituição Federal.

Direito adquirido

O ministro destacou que, no RE 226855, o STF entendeu que a natureza do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é estatutária, ou seja, como ele foi criado por lei,
também deve ser disciplinado por lei, ao contrário das cadernetas de poupança, que têm
natureza contratual.
Naquele julgamento, explica o ministro, foi aplicado ao FGTS a jurisprudência pacífica
do STF no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. Por este motivo, a
correção das contas do FGTS no mês de fevereiro de 1991 deve ser feita com base na MP
294 (convertida na Lei 8.177/1991), norma vigente na data e que alterou o critério de
atualização de BTN (Bônus do Tesouro Nacional) para TR (Taxa Referencial).
O relator salientou que, no RE 226855, o STF não declarou a constitucionalidade ou
a inconstitucionalidade de qualquer norma, apenas decidiu uma questão de direito
intertemporal (saber qual das normas infraconstitucionais - a antiga ou a nova - deveria ser
aplicada para calcular a correção monetária das contas do FGTS no período da
controvérsia). A decisão foi fundamentada na norma constitucional que, para assegurar o
direito adquirido, veda a retroatividade da lei (artigo 5º, XXXVI).
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "Inexiste direito adquirido à
diferença de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS referente ao
Plano Collor II (fevereiro de 1991), conforme entendimento firmado no RE 226.855, o qual
não foi superado pelo julgamento do RE 611.503 (Tema 360)”.
PRAZOS PROCESSUAIS NO STF FICAM SUSPENSOS ATÉ 31 DE JANEIRO

Plantão judicial na Corte recebido pedidos com risco imediato de perecimento do direito.
Publicado no dia 23/12/2021

Os prazos processuais no Supremo Tribunal Federal (STF) ficarão suspensos de 20
de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. A definição está na Portaria 269/2021,
assinada pelo diretor-geral da Corte, Edmundo Veras.
Entre 20 de dezembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022 não há expediente. Nesse
período, fica mantido o plantão judicial para recebimento de pedidos com risco imediato de
perecimento do direito. O protocolo de petições e processos será admitido por meio
exclusivamente eletrônico, nos termos da Resolução 693/2020. O horário de funcionamento
dos setores de apoio ao plantão judicial é das 13h às 18h e, nos dias 24 e 31 de dezembro,
das 8h às 11h.
Nos dias 26 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022, deve ser observada
a Resolução 449/2010. Entre outros pontos, a norma estabelece que o plantão aos sábados,
domingos e feriados é realizado das 9h às 13h.
Não haverá plantão nos dias 25 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022. De 7
a 31 de janeiro, o atendimento ao público externo será das 13h às 18h.

7. NOTÍCIAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MELHORA DO CENÁRIO DA PANDEMIA PERMITE RETOMADA DO REGIME FECHADO NA
PRISÃO POR DÍVIDA ALIMENTÍCIA

Publicado em 20/12/2021

Em razão do aumento significativo de pessoas imunizadas contra a Covid-19 no
Brasil, além da diminuição dos registros de novos casos e de mortes, a Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser possível a retomada gradual do regime
fechado nas prisões civis por dívida alimentícia, como forma de obrigar o devedor a pagar o
débito e proteger os interesses de crianças e adolescentes.
"É importante retomar o uso da medida coativa da prisão civil, que se mostra, sem
dúvida nenhuma, um instrumento eficaz para obrigar o devedor de alimentos a adimplir com
as obrigações assumidas", declarou o relator do habeas corpus em julgamento, ministro
Moura Ribeiro, acrescentando que as providências adotadas pela Justiça nesse período
"não se mostraram eficazes".
Ele alertou que os alimentandos foram os grandes prejudicados com a situação, pois
ficaram por muito tempo esperando essa mudança de cenário, sem receber as verbas
essenciais para uma sobrevivência digna. Acompanhando o relator, o colegiado manteve a
decisão de tribunal estadual que restabeleceu a prisão fechada no âmbito de cumprimento
de sentença em ação de cobrança de alimentos.
No pedido de habeas corpus, o devedor alegou que o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), por meio da Recomendação 62/2020, orientou os magistrados do país, em razão da
pandemia, a avaliarem a possibilidade de cumprimento das prisões em regime domiciliar.

Evolução da interpretação do STJ sobre a prisão civil na pandemia

Moura Ribeiro explicou que, com a explosão da pandemia no Brasil a partir de março
do ano passado, o Judiciário foi chamado a resolver questões inéditas, inclusive em relação
à situação dos estabelecimentos prisionais. Diante do grande número de contágios e de
mortes, apontou, foi necessário flexibilizar a forma de cumprimento das sanções corporais.

Nesse sentido, segundo o relator, o STJ permitiu o cumprimento da prisão civil do
devedor de alimentos no regime domiciliar, seguindo orientação do CNJ.
"Tal proceder se justificou por questões humanitárias e de saúde pública, mesmo
estando esta corte superior incomodada com a situação também dos alimentandos,
normalmente menores de idade, que se viam impossibilitados momentaneamente de se
valer da referida medida coercitiva para receber o que lhes era devido", apontou o ministro.
A partir da entrada em vigor da Lei 14.010/2020, de acordo com Moura Ribeiro, a
Terceira Turma passou a considerar que seria o caso de suspender o cumprimento das
ordens de prisão civil em regime fechado, adiando a sua exigibilidade. Posteriormente, o
colegiado concluiu que o melhor seria permitir que o credor escolhesse entre a prisão
domiciliar imediata ou o adiamento da prisão fechada.

Flexibilização do isolamento pelos estados e municípios

Com o avanço da vacinação no país, os governos estaduais e municipais
flexibilizaram as normas de isolamento social. Nesse contexto, segundo Moura Ribeiro, já
não se justifica a suspensão da prisão fechada para os devedores de pensão alimentícia,
diretriz que, no período mais grave da pandemia, acabou impondo sacrifícios aos
alimentandos – aqueles que, segundo a Constituição, devem ter seus interesses atendidos
prioritariamente.
"Assim, deve ser retomado o mecanismo extremo, mais eficaz para forçar o
cumprimento da obrigação, de modo a não sacrificar os sujeitos de direito que devem ter
seus interesses prioritários preservados", concluiu o relator.
Ao manter a ordem de cumprimento da prisão civil em regime fechado, Moura Ribeiro
também levou em consideração o número de pessoas totalmente imunizadas no estado
onde ela será cumprida e a informação de que o devedor não possui problemas de saúde.

8. NOTÍCIAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TURMA RECONHECE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA UBER POR ACIDENTE QUE VITIMOU
MOTORISTA DO APLICATIVO

Os ministros entenderam que o desentendimento no trânsito não poderia ser equiparado a
caso fortuito externo de caráter imprevisível e determinaram o retorno dos autos ao TRT da
7ª Região (CE).
Publicado em 20/12/2021

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu por unanimidade
reconhecer a responsabilidade civil objetiva da Uber do Brasil Tecnologia Ltda. pela morte
de um motorista de aplicativo após discussão no trânsito. A turma entendeu que o
desentendimento no trânsito não poderia ser equiparado ao caso fortuito externo de caráter
imprevisível e determinou o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região
(CE), para o prosseguimento do julgamento em relação aos pedidos de dano moral e
material pleiteados pelos herdeiros do motorista.
Na reclamação trabalhista, foi narrado que o motorista passou a trabalhar única e
exclusivamente como motorista de aplicativo para a empresa Uber, tirando da atividade a
sua fonte de sustento para esposa e filho. Ocorre que, em setembro de 2018, o motorista foi
assassinado a tiros enquanto prestava serviço para a empresa. Segundo informações das
autoridades de segurança, o motorista teria sido alvejado e morto após se desentender com
um motoqueiro, no bairro de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Ainda segundo
informações colhidas por jornalistas na hora da ocorrência, o aplicativo do Uber Motorista
encontrava-se ligado.
A Uber, em defesa, sustentou a incompetência em razão de matéria da Justiça do
Trabalho para a análise do pedido, sob o argumento de que exerce atividade relacionada
apenas a intermediação digital, não mantendo qualquer relação de trabalho, mas relação
comercial de natureza civil.

Relação de trabalho e culpa de terceiro

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ) rejeitou a preliminar de
incompetência da Justiça do Trabalho e reconheceu a relação de emprego estabelecida
entre o motorista e a Uber. Entretanto, o regional manteve a sentença da 2ª Vara do Trabalho
de Fortaleza (CE), que julgou improcedente os pedidos de danos morais e materiais sob o
entendimento de o infortúnio decorrer por culpa exclusiva de terceiro, não tendo sido a
conduta da Uber a responsável pelo acidente que vitimou o motorista.
Inconformada com a decisão, a defesa dos herdeiros recorreu ao TST por meio de
recurso de revista, pedindo a reforma da decisão regional, a fim de imputar a Uber a
responsabilização pela morte do motorista.
A Uber, por sua vez, recorreu em relação à competência da Justiça do Trabalho e ao
reconhecimento da relação de emprego com o motorista.

Competência da JT

Na turma, o relator ministro Alexandre Agra Belmonte destacou que a competência
da Justiça do Trabalho é definida pelo pedido e causa de pedir a partir da natureza da relação
mantida pelas partes. No caso, o pedido de danos morais e materiais decorrente de acidente
que vitimou um motorista que tinha uma relação de trabalho estabelecida com a empresa
Uber “na condição de trabalho autônomo, na execução de serviço prestado com
pessoalidade”. Dessa forma, não se pode afastar, no entendimento do magistrado, a
competência da Justiça do Trabalho no caso.
Em seu voto, o ministro ressalta não desconhecer que o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) já decidiu ser da Justiça Comum a competência para o exame de controvérsias
estabelecidas entre motoristas e a empresa Uber. No entanto, segundo destaca, tal
competência refere-se aos pedidos de danos morais decorrentes do desligamento e
reativação de contas de motoristas no aplicativo de plataforma digital, e não da execução de
serviços prestados com pessoalidade, como no caso analisado.

Fato de terceiro X responsabilidade da Uber

O relator ressalta que o Uber não possui frota, utilizando-se de motoristas com
veículos próprios para o transporte de pessoas por intermédio de aplicativo. No que tange
ao relacionamento dos motoristas, já ficou declarada a existência de relação de trabalho,
prestando atividade a Uber em atividade de risco por ela criada.
Agra Belmonte destaca, ainda, que o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil,
trata de responsabilidade objetiva, ou seja, sem culpa “fundada na teoria do risco e que
atribui a obrigação de indenizar a todo aquele que exerce alguma atividade que cria risco ou
perigo de dano a terceiro”, como trata o caso analisado.
O magistrado ainda lembra em seu voto que o artigo 735 do Código Civil consagra a
responsabilidade do transportador, e que esse tem a sua responsabilidade afastada nos
casos em que o acidente decorrer de fato de terceiro, inevitável e imprevisível, não
guardando relação com o transporte, por se equiparar ao caso fortuito externo.
Entretanto, como assevera o magistrado, o caso em concreto não pode ser
equiparado a caso fortuito externo, de caráter previsível, pois “guarda relação direta com a
atividade perigosa e estressante de transporte em grandes cidades caracterizadas pela
violência”, não podendo, dessa forma, ser afastada a responsabilidade da Uber pelo
acidente que vitimou o motorista.
EMPREGADO DE RESIDENCIAL VÍTIMA DE OFENSAS RACISTAS OBTÉM R$ 30 MIL DE
INDENIZAÇÃO

As ofensas partiram do zelador do residencial e referiam-se à cor de pele do empregado.
Publicado em 21/12/2021

Uma empresa de serviços e mão de obra de São Paulo (SP) terá de indenizar em R$
30 mil um porteiro chamado de “negro safado” por um zelador. A decisão é da Segunda
Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que acolheu o recurso do empregado por
considerar grave a agressão à sua honra.

Ofensas

Segundo o processo, o empregado controlava a entrada e a saída dos veículos de
um condomínio em Cajamar, município que fica a 30 quilômetros de São Paulo. As ofensas
partiram do zelador do residencial, que se referia ao empregado, “inclusive para os
moradores e demais empregados”, como "macaco", "negro safado" e "gay".
Em defesa, a empresa rechaçou as alegações do empregado e disse que os
xingamentos nunca existiram. O residencial afirmou que o controlador sempre foi tratado
com todo o respeito e que ele “nunca trouxe ao conhecimento dos sócios ou de qualquer
outro funcionário da empresa os supostos xingamentos”.
“Macaco”

O juízo de primeiro grau condenou a empresa empregadora a pagar R$ 30 mil de
indenização, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) reduziu o valor para
R$ 5 mil. Apesar da redução, o TRT também entendeu que o empregado foi ofendido em
sua dignidade e destacou trechos de depoimentos de testemunhas que afirmaram ter visto
o zelador chamar o empregado de “esse negro safado”, ou usar a expressão “render aquele
macaco”.

Gravidade

A relatora do recurso do porteiro, ministra Maria Helena Mallmann, considerou grave
a agressão. Ela observou que o TRT registrou que o agressor se referia à vítima como “preto
safado” e “macaco”, além de, por pelo menos duas vezes, chamá-lo de “negro safado” e
“gay”. “Está evidente, nesse contexto, a gravidade da agressão à honra do empregado”,
ressaltou a relatora.

Razoabilidade

O voto da relatora foi para restabelecer a sentença que fixou o valor de R$ 30 mil para
a indenização. A ministra lembrou que o trabalhador estava em posição vulnerável na

dinâmica empregatícia. Nesse sentido, afirmou que o valor de R$ 5 mil fixado pelo Regional
não se mostra razoável pelo teor racista e discriminatório das ofensas proferidas, a
reiteração e a publicização das agressões.
O voto da relatora foi acompanhado por unanimidade pela Segunda Turma.

9. OUTRAS NOTÍCIAS

RECEITA FEDERAL

APROVADO O NOVO MODELO DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE IMPOSTO
SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

O comprovante deverá ser fornecido até o último dia útil do mês de fevereiro do ano
subsequente ao do pagamento dos rendimentos.
Publicado em 27/12/2021

Foi publicada no DOU de 15 de dezembro de 2021, a Instrução Normativa nº 2.060,
de 13 de dezembro de 2021, que aprova o modelo de Comprovante de Rendimentos Pagos
e do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte e dispõe sobre as instruções de preenchimento.
A nova IN traz duas principais alterações ao comprovante de rendimentos, sendo a
primeira relativa aos órgãos gestores e a segunda, aos rendimentos isentos e não tributáveis
para maiores de 65 anos.
O órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário fica responsável por fornecer o
comprovante de rendimentos aos trabalhadores portuários avulsos, inclusive aos
arrumadores. Essa iniciativa contribuirá para diminuição da omissão de rendimentos,
provocada pela falta de fornecimento de comprovantes adequados a esses trabalhadores.
O novo modelo de comprovante inclui também, na linha 2 do quadro 4, um campo
específico para destacar a parte isenta da aposentadoria paga pelo fundo do regime geral a
pessoas maiores de 65 anos. Esse valor está limitado a um teto, e alcança também os
rendimentos recebidos a título de 13º salário.
Foi alterada na linha 8 do quadro 4, a questão dos juros de mora recebidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Essa mudança
repercute sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial, pois o STF pôs fim
à discussão referente à tributação desses valores, ao decidir com repercussão geral e efeito
vinculante para todos os envolvidos, que não podem ser tributados os juros pagos pelo
atraso no pagamento de rendimentos de trabalho.

As alterações aumentam a transparência das informações a serem fornecidas pela
pessoa física, especificam melhor os rendimentos isentos recebidos pelo contribuinte e
facilitam o preenchimento da declaração de IRPF.
Vale lembrar que todas as pessoas físicas ou jurídicas que tenham pago a pessoa
física rendimentos com retenção do imposto de renda na fonte durante o ano-calendário,
são obrigadas a fornecer o comprovante de rendimentos, conforme modelo constante do
Anexo I da IN. O documento pode ser disponibilizado pela internet, encaminhado para
endereço eletrônico ou fornecido em formato impresso, sem ônus para o beneficiário.
O comprovante também deve ser entregue ao beneficiário que solicitar até o dia 15
de janeiro do ano subsequente ao do pagamento dos rendimentos, mesmo que não haja
retenção de imposto sobre a renda na fonte.
Quando for destinado à comercialização deverá ser impresso na cor preta, em papel
branco, no formato A4, com as características do modelo constante do Anexo I, e conter no
rodapé, o nome e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
da empresa que realizar a sua impressão.
Aqueles que optarem por emitir o comprovante por meio de processamento eletrônico
poderão utilizar um leiaute diferente, desde que o documento contenha todas as informações
indicadas no Anexo I, sendo dispensada assinatura ou chancela mecânica.
O comprovante deverá ser fornecido até o último dia útil do mês de fevereiro do
ano subsequente ao do pagamento dos rendimentos ou por ocasião da rescisão do contrato
de trabalho, se ocorrer antes da referida data.
Se houver extinção da pessoa jurídica por cisão total, encerramento da liquidação,
fusão ou incorporação, antes do último dia útil de fevereiro, o comprovante deverá ser
fornecido até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do evento.
A fonte pagadora que deixar de fornecer o comprovante aos beneficiários, dentro do
prazo fixado no art. 3º da Instrução Normativa, ou fornecê-lo com inexatidão, fica sujeita ao
pagamento de multa no valor de R$ 41,43, por comprovante.
Será aplicada à fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos
pagos, deduções ou IRRF, multa de 300% sobre cada valor omitido ou acrescido que
possa causar indevida redução do imposto a pagar ou indevido aumento do imposto a
restituir ou a compensar, independente de outras penalidades administrativas ou criminais,

incorrendo na mesma penalidade aquele que se beneficiar da informação, sabendo ou
devendo saber ser falsa.

