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1. PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

22/11/2021 – EDIÇÃO 218

MINISTÉRIO DO TRABAL HO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PORTARIA PRES/INSS Nº 1.382, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre as alterações trazidas pelo Decreto
nº 10.410, de 30 de junho de 2020, quanto aos
efeitos das contribuições recolhidas em atraso,
após o fato gerador, e quanto aos recolhimentos
dos períodos de empregado doméstico.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso da
competência que lhe confere o Decreto nº 9.746, de 8 de abril de 2019, e tendo em vista o
que consta no Processo Administrativo nº 35014.270093/2020-15, resolve:

Art. 1º Estabelecer diretrizes quanto às alterações decorrentes da edição do Decreto nº
10.410, de 30 de junho de 2020, no que diz respeito ao tratamento das seguintes situações:
I - contribuições efetuadas em atraso pelos segurados nas categorias de contribuinte
individual e segurado especial que recolhem facultativamente;
II - contribuições realizadas após o fato gerador de benefício; e
III - recolhimentos dos períodos de segurado empregado doméstico.
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CAPÍTULO I
DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS EM ATRASO E APÓS O FATO GERADOR

Art. 2º Os requerimentos de benefícios que tiverem recolhimento efetuado pelo contribuinte
individual que exerce atividade por conta própria, pelo segurado especial que esteja
contribuindo facultativamente ou pelo microempreendedor individual, de que tratam os arts.
18-A e 18-C da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão observar o
disposto nas Seções deste Capítulo.
§ 1º Considera-se presumido o recolhimento das contribuições do contribuinte individual
prestador de serviço a pessoa jurídica, a partir da competência abril de 2003, por força da
Medida Provisória - MP nº 83, de 12 de dezembro de 2002, convertida na Lei nº 10.666, de
8 de maio de 2003.
§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos recolhimentos efetuados a título de
complementação.
§ 3º O disposto no caput se aplica a todos os requerimentos pendentes de análise,
independentemente da época do recolhimento da contribuição.

Seção I
Do cômputo das contribuições em atraso para fins de carência

Art. 3º Para os segurados elencados no art. 2º, a contribuição recolhida com atraso após a
perda da qualidade de segurado não será computada para carência.
§ 1º Observada a necessidade do primeiro recolhimento ser efetuado em dia, serão
considerados para fins de carência os recolhimentos realizados em atraso, desde que o
pagamento tenha ocorrido dentro do período de manutenção da qualidade de segurado e na
mesma categoria de segurado.
§ 2º A perda da qualidade de segurado de que trata o caput será verificada pelo tempo
transcorrido entre a última competência considerada para fins de carência e a data do
recolhimento da competência em atraso, nos termos do art. 14 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999.
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§ 3º O disposto no caput se aplica a todos requerimentos de benefícios pendentes de análise,
independentemente da data do recolhimento.

Art. 4º O cômputo da carência após a perda da qualidade de segurado reinicia-se a partir do
efetivo recolhimento de nova contribuição sem atraso.
Parágrafo único. O disposto no caput se aplica a todas as espécies de benefícios que
exijam carência.

Art. 5º Quando se tratar de retroação da Data do Início das Contribuições - DIC, ainda que
com início ocorrido dentro do período de manutenção da qualidade de segurado, após o
exercício de atividade em categorias diferenciadas, a contribuição paga em atraso,
independentemente da data em que foi recolhida, não será considerada para fins de
carência.

Art. 6º O disposto nos arts. 3º, 4º e 5º não se aplica aos recolhimentos efetuados a título de
complementação.

Seção II
Do cômputo das contribuições em atraso para fins de tempo de contribuição

Art. 7º Para os segurados elencados no art. 2º, a contribuição recolhida com atraso após a
perda da qualidade de segurado poderá ser computada para tempo de contribuição, desde
que o recolhimento regularmente realizado seja anterior à data do fato gerador do benefício
pleiteado.
§ 1º Para fins do disposto no caput, presume-se recolhimento regularmente realizado aquele
migrado do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, nos termos do art. 19 do
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.
§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, no que se refere ao recolhimento anterior à
data do fato gerador, será oportunizada a alteração da Data de Entrada do Requerimento DER nos requerimentos de benefícios programáveis.
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§ 3º Não se aplica o disposto no caput aos recolhimentos efetuados a título de
complementação.

Seção III
Do cômputo das contribuições em atraso para fins de manutenção da qualidade de
segurado

Art. 8º Para os segurados elencados no art. 2º, a contribuição recolhida com atraso após a
perda da qualidade de segurado poderá ser computada para efeito de manutenção de
qualidade de segurado, desde que o recolhimento regularmente realizado seja anterior à
data do fato gerador do benefício pleiteado.
§ 1º Para fins do disposto no caput, presume-se recolhimento regularmente realizado aquele
migrado do CNIS, nos termos do art. 19 do Decreto nº 3.048, de 1999.
§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos recolhimentos efetuados a título de
complementação.

Seção IV
Do cômputo das contribuições realizadas após o fato gerador

Art. 9º Para fins de cômputo da carência, do tempo de contribuição, do Período Básico de
Cálculo - PBC e da manutenção da qualidade de segurado, para os segurados a que se
refere o art. 2º, não deverão ser consideradas as contribuições efetuadas em atraso após o
fato gerador, independentemente de referirem-se a competências anteriores.
§ 1º Deve ser considerado para todos os fins o recolhimento realizado dentro do prazo legal
de vencimento, mesmo que realizado após o fato gerador, sendo vedado recolhimento pós
óbito.
§ 2º O recolhimento efetuado em atraso após o fato gerador não será computado para
nenhum fim, ainda que dentro do prazo de manutenção da qualidade de segurado,
observada a possibilidade de alteração da DER para os benefícios programáveis.
§ 3º Não se aplica o disposto no caput e no § 1º aos recolhimentos efetuados a título de
complementação.
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§ 4º O disposto neste artigo aplica-se aos segurados facultativos.
§ 5º Para fins de análise a direito adquirido, somente poderão ser considerados os
recolhimentos em atraso efetuados até a data da verificação do direito. Os recolhimentos
com data de pagamento posterior à data da análise do direito não integrarão o cálculo de
tempo de contribuição nessa regra, mesmo que se refiram a competências anteriores.
§ 6º Para fins de verificação do tempo de contribuição apurado até 13 de novembro de 2019,
utilizado para verificação das regras de transição da aposentadoria por tempo de
contribuição com pedágio de 50% (cinquenta por cento) e de 100% (cem por cento),
previstos nos arts. 17 e 20 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019,
os recolhimentos realizados em atraso em data posterior não serão considerados.
§ 7º Todos os recolhimentos em atraso realizados até a data de entrada do requerimento
serão considerados, inclusive para cômputo no tempo total calculado para a verificação do
direito às regras de transição aplicadas nas aposentadorias por idade, tempo de
contribuição, do professor e especial, observado o disposto no § 6º.

CAPÍTULO II
DOS PERÍODOS DE EMPREGADO DOMÉSTICO

Art. 10. Para os requerimentos de benefícios realizados a partir de 1º de julho de 2020, o
período de filiação como empregado doméstico até maio de 2015, ainda que sem a
comprovação do recolhimento ou sem a comprovação da primeira contribuição em dia, será
reconhecido para todos os fins desde que devidamente comprovado o vínculo laboral.
§ 1º Na hipótese de validação de períodos nos termos do caput, na ausência de
comprovação do recolhimento deverá ser informado o valor do salário mínimo no período
básico de cálculo.
§ 2º O benefício concedido com a validação de períodos nos termos do caput deverá ser
calculado levando-se em conta a possibilidade de ser concedido com valor superior a um
salário mínimo, independentemente da categoria do segurado na DER.
§ 3º O benefício calculado nos termos do § 1º poderá ser revisto quando da apresentação
de prova do recolhimento.
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Art. 11. A concessão de benefício no valor do salário mínimo para o empregado doméstico
que não conseguir comprovar a carência em contribuições, em razão de não comprovar o
efetivo recolhimento das contribuições devidas até maio de 2015, e que esteja em exercício
desta atividade ou na qualidade desta na DER, na forma do art. 36 da Lei nº 8.213, de 1991,
aplica-se somente aos requerimentos realizados até o dia 30 de junho de 2020.

Art. 12. Para o período de filiação como empregado doméstico a partir de 2 de junho de
2015, sem a comprovação do valor do salário de contribuição no período básico de cálculo,
será considerado, para o cálculo do benefício, referente ao período sem comprovação do
valor do salário de contribuição, o valor do salário-mínimo, e essa renda será recalculada
quando da apresentação de prova dos salários de contribuição.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13. As regras estabelecidas nesta Portaria se aplicam a todos os requerimentos de
benefícios pendentes de decisão administrativa.

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

23/11/2021 – EDIÇÃO 219

ATOS DO PODER LEGISL ATIVO

LEI Nº 14.245, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021

Altera os Decretos-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), e 3.689, de 3
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de outubro de 1941 (Código de Processo Penal),
e a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 (Lei
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), para
coibir a prática de atos atentatórios à dignidade
da vítima e de testemunhas e para estabelecer
causa de aumento de pena no crime de coação
no curso do processo (Lei Mariana Ferrer).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei altera os Decretos-Leis n os 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), e 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e a Lei nº 9.099, de
26 de setembro de 1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), para coibir a prática
de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas e para estabelecer causa de
aumento de pena no crime de coação no curso do processo.

Art. 2º O art. 344 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 344. ...........................................................................................................
......................................................................................................................................
Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade se o processo
envolver crime contra a dignidade sexual." (NR)

Art. 3º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa
a vigorar acrescido dos seguintes arts. 400-A e 474-A:
"Art. 400-A. Na audiência de instrução e julgamento, e, em especial, nas que apurem
crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais
presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena
de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento
do disposto neste artigo, vedadas:
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I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de
apuração nos autos;
II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade
da vítima ou de testemunhas."
"Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos
processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de
responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o
cumprimento do disposto neste artigo, vedadas:
I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de
apuração nos autos;
II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade
da vítima ou de testemunhas."

Art. 4º O art. 81 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 1º-A:
"Art. 81. .............................................................................................................
......................................................................................................................................
§ 1º-A. Durante a audiência, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no
ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e
administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas:
I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de
apuração nos autos;
II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade
da vítima ou de testemunhas.
.........................................................................................................................." (NR)

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de novembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Anderson Gustavo Torres
Damares Regina Alves
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24/11/2021 – EDIÇÃO 220

Não houve publicações relevantes nesta data.

25/11/2021 – EDIÇÃO 221

Não houve publicações relevantes nesta data.

26/11/2021 – EDIÇÃO 222

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

COORDENAÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA

PORTARIA COANA Nº 51, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

O COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 147 e o inciso II do art. 358 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo
em vista o disposto no art. 19 da Instrução Normativa RFB nº 2.022, de 16 de abril de 2021,
resolve:

Art. 1º Fica disponível por meio de processo digital aberto no Centro Virtual de Atendimento
(e-CAC), conforme Instrução Normativa RFB nº 2.022, de 16 de abril de 2021, o serviço
Siscomex Carga - Impugnar Notificação de Lançamento.
Parágrafo único. O serviço a que se refere o caput está localizado na área de concentração
temática (ACT) Comércio Exterior - Carga no e-CAC.

Art. 2º Para apresentar a Impugnação à Notificação de Lançamento por meio do serviço
disponível no caput do art. 1º, o contribuinte deverá:
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I - apresentar a impugnação nos termos dispostos no art. 16 do Decreto 70.235, de 6 de
março de 1972; e
II - juntar os seguintes documentos ao processo digital:
a) Notificação de Lançamento Eletrônica da multa;
b) Documento de identificação oficial do representante legal;
c) Ato constitutivo da Pessoa Jurídica (contrato social, estatuto ou ata) e última alteração;
d) Se requerido por procurador, a Procuração e o documento de identificação oficial do
procurador.

Art. 3º A ativação do serviço no e-CAC será realizada na data da publicação desta Portaria
no Diário Oficial da União (DOU).

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JACKSON ALUIR CORBARI
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2. PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

22/11/2021

Não houve publicação de Diário Oficial.

23/11/2021 – NÚMERO 222

Não houve publicações relevantes na presente data.

24/11/2021 – NÚMERO 223

Não houve publicações relevantes na presente data.

25/11/2021 – NÚMERO 224

Não houve publicações relevantes na presente data.

26/11/2021 – NÚMERO 225

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 17.458, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

Proíbe as instituições financeiras de ofertar e
celebrar contrato de empréstimo de qualquer
natureza, com aposentados e pensionistas, por
ligação telefônica, no âmbito do Estado.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: Faço saber que a Assembleia
Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - Vetado.

Artigo 2º - É proibido às instituições financeiras, aos correspondentes bancários e às
sociedades de arrendamento mercantil, diretamente ou por meio de interposta pessoa física
ou jurídica, celebrar contratos de empréstimo de qualquer natureza que não tenham sido
expressamente solicitados pelos beneficiários a aposentados e pensionistas por meio de
ligação telefônica.
§ 1º - Vetado.
§ 2º - Quando atendidas as condições do “caput” deste artigo, a celebração de contrato de
empréstimo por canal não presencial, obriga a contratada a enviar as condições do contrato
por e-mail, e em caso de impossibilidade, por via postal ou outro meio físico que possibilite
o correto acompanhamento dos termos do contrato.

Artigo 3º - As instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de
arrendamento mercantil poderão disponibilizar canal gratuito telefônico para que
aposentados e pensionistas solicitem a contratação de empréstimos de qualquer natureza,
ocasião em que deverão ser previamente esclarecidos sobre todas as condições de
contratação a ser realizada nos moldes dos §§ 1º e 2º do artigo 2º desta lei.

Artigo 4º - Em caso de descumprimento do disposto nesta lei, a instituição financeira e a
sociedade de arrendamento mercantil ficam obrigadas ao pagamento de multa de 200
(duzentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESPs, sem prejuízo de também
serem consideradas outras práticas qualificadas como abusivas pelos órgãos de defesa do
consumidor.
Parágrafo único - No caso de reincidências, a multa será sempre dobrada até o limite de
2.000 (duas mil) UFESPs.

Artigo 5º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei para seu fiel cumprimento.
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Artigo 6º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de
dotações orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário.

Artigo 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 25 de novembro de 2021
JOÃO DORIA
Fernando José da Costa Secretário da Justiça e Cidadania
Cauê Macris Secretário-Chefe da Casa Civil

27/11/2021 – NÚMERO 226

Não houve publicações relevantes nesta data

MUNICÍPIO DE SÃO PAU LO

22/11/2021

Não houve publicação de Diário Oficial.

23/11/2021 – NÚMERO 223

Não houve publicações relevantes na presente data.

24/11/2021 – NÚMERO 224

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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LEI Nº 17.718, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

Define a prática de telemedicina no Município de
São Paulo, e dá outras providências.

RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 28 de outubro
de 2021, decretou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Esta Lei define a prática da telemedicina no Município de São Paulo de forma
permanente, respeitando o disposto na Resolução nº 1.643/2002, o Código de Ética Médica
e o Ofício nº 1.756, de 19 de março de 2020, do Conselho Federal de Medicina, e a Lei
Federal nº 13.989, de 2020.

Art. 2º Fica autorizada a prática da telemedicina nos termos e condições definidas por esta
Lei.

Art. 3º Para fins desta Lei considera-se telemedicina, entre outros, o exercício da medicina
com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais
seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico, tratamento e vigilância
epidemiológica), prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa
em saúde, compreendidas as seguintes atividades:
I - Telemonitoramento: acompanhamento e monitoramento de parâmetros de saúde ou
doença à distância de pacientes com doenças crônicas ou que necessitam de
acompanhamento contínuo, podendo ser acompanhados de uso ou não de aparelhos para
obtenção de sinais biológicos;
II - Teleorientação: orientações não presenciais aos pacientes, familiares, responsáveis em
cuidados em relação à saúde, adequação de conduta clínica terapêutica já estabelecida,
orientações gerais em pré-exames ou pós-exames diagnósticos, pós-intervenções clínicocirúrgicas;
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III - Teletriagem: ato realizado por um profissional de saúde com pré-avaliação dos sintomas,
à distância, para definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado de assistência
necessária ou a um especialista;
IV - Teleinterconsulta: é uma interação realizada entre médicos de especialidades ou
formações diferentes ou juntas médicas, por recursos digitais síncronos ou assíncronos,
para melhor tomada de decisão em relação a uma situação clínica.

Art. 4º A telemedicina no Município de São Paulo respeitará os princípios da Bioética,
segurança digital definida pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), do bem estar, da
justiça, da ética médica, da autonomia do profissional de saúde, do paciente ou responsável.

Art. 5º Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde a regulamentação dos
procedimentos mínimos a serem observados para a prescrição de medicamentos no âmbito
da telemedicina, seguindo as normas do CFM, ANVISA e Ministério da Saúde.

Art. 6º Serão considerados atendimentos por telemedicina, entre outros:
I - prestação de serviços médicos utilizando tecnologias digitais, de informação e
comunicação (TDICs), nas situações em que os médicos ou pacientes não estão no mesmo
local físico;
II - a troca de informações e opiniões entre médicos (interconsulta), com ou sem a presença
do paciente, para auxílio diagnóstico ou terapêutico, clínico ou cirúrgico;
III - o ato médico à distância, com a transmissão, imagens e dados para emissão de laudo
ou parecer;
IV - triagem com avaliação dos sintomas, à distância, para definição e encaminhamento do
paciente ao tipo adequado de assistência necessária ou à especialização aplicada;
V - o monitoramento para vigilância à distância de parâmetros de saúde e doença, por meio
de disponibilização de imagens, sinais e dados de equipamentos ou dispositivos pareados
ou conectáveis nos pacientes em regime de internação clínica ou domiciliar, em comunidade
terapêutica, em instituição de longa permanência de idosos, no translado de paciente até
sua chegada ao estabelecimento de saúde ou em acompanhamento domiciliar em saúde;
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VI - a orientação realizada por um profissional médico para preenchimento à distância de
declaração de saúde.

Art. 7º Será assegurado ao médico a autonomia completa na decisão de adotar ou não a
telemedicina para os cuidados ao paciente, cabendo a ele indicar a consulta presencial
sempre que considerar necessário.
§ 1º É obrigatório que o profissional que adotar a telemedicina faça a capacitação com
conteúdo programático mínimo com temas sobre Bioética e Responsabilidade Digital,
Segurança Digital, LGPD, Pilares para a Teleconsulta Responsável, Telepropedêutica,
Media Training Digital em Saúde.
§ 2º Caberá ao gestor responsável do local de provimento de serviço de telemedicina
disponibilizar espaço físico com privacidade, banda de comunicação exclusiva para
telemedicina, equipamentos e softwares que atendam às exigências da LGPD e Marco Civil
de Internet.
§ 3º Os gestores não poderão interferir na conduta médica específica, exceto se for apoiado
por um colegiado médico.

Art. 8º Padrões de qualidade do atendimento em cada especialidade médica deverão
acompanhar as diretrizes de boas práticas definidas pelas sociedades de especialidades
reconhecidas pela Associação Médica Brasileira ou pelo Ministério da Saúde
§ 1º Na ausência das diretrizes oficiais, é obrigação do serviço provedor de telemedicina
elaborar e aprovar as diretrizes.
§ 2º Caberá ao provedor de serviço de telemedicina instituir grupo de auditoria interna para
auditar a qualidade dos atendimentos prestados pelos médicos e contas para o Conselho
Regional de Medicina.

Art. 9º Caberá ao Conselho Regional de Medicina, quando for o caso, na forma de suas
atribuições originárias, estabelecer fiscalização e avaliação das atividades de telemedicina
no Município de São Paulo, no que concerne à qualidade da atenção, relação médicopaciente, preservação do sigilo profissional, registro, guarda e proteção de dados do
atendimento, sendo de sua responsabilidade regulamentar os procedimentos mínimos a
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serem observados para a prática da telemedicina conforme definido pelo Conselho Federal
de Medicina.

Art. 10. O método de atendimento por telemedicina somente poderá ser realizado após a
autorização do paciente ou seu responsável legal.
§ 1º Para obtenção da autorização é obrigatório o amplo esclarecimento e oferta de
possibilidades para a livre decisão.
§ 2º Em situações de emergência de saúde pública declarada, as determinações do caput
deste artigo poderão ser alteradas por ato do órgão municipal competente.

Art. 11. O Município deverá promover campanhas informativas a fim de esclarecer a
população sobre a modalidade de telemedicina no Sistema Municipal de Saúde.

Art. 12. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa)
dias a partir de sua publicação.

Art. 13. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 23 de novembro de 2021, 468º
da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES, PREFEITO
JOSÉ RICARDO ALVARENGA TRIPOLI, Secretário Municipal da Casa Civil
EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE, Secretário Municipal de Justiça
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Não houve publicações relevantes na presente data.
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Não houve publicações relevantes na presente data.
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 17.719, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre Planta Genérica de Valores,
alterações na legislação tributária municipal,
Contragarantias em Operações de Crédito e
Fundo

Especial

para

a

Modernização

da

Administração Tributária e da Administração
Fazenda do Município de São Paulo.

RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 26 de novembro
de 2021, decretou e eu promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO I
PLANTA GENÉRICA DE VALORES – PGV
Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a Tabela VI – Tipos e Padrões de Construção –
Valores Unitários de Metro Quadrado de Construção e a Listagem de Valores Unitários de
Metro Quadrado de Terreno, integrantes da Lei nº 10.235, de 16 de dezembro de 1986,
utilizadas na apuração do valor venal, para fins de lançamento do Imposto Predial e do
Imposto Territorial Urbano – IPTU, passam a vigorar, respectivamente, na conformidade dos
Anexos I e II desta Lei.
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Art. 2º A partir do exercício de 2022, ressalvado o disposto no art. 4º desta Lei, ficam isentos
do Imposto Predial os imóveis construídos:
I - cujo valor venal, na data do fato gerador do imposto, seja igual ou inferior a R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais);
II - utilizados exclusiva ou predominantemente como residência, de Padrões A, B ou C, dos
Tipos 1 ou 2 da Tabela V anexa à Lei nº 10.235, de 1986, e cujo valor venal, na data do fato
gerador do imposto, seja superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior
a R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Art. 3º A partir do exercício de 2022, ressalvado o disposto no art. 4º desta Lei, para fins de
lançamento do Imposto Predial, sobre o valor venal do imóvel obtido pela aplicação dos
procedimentos previstos na Lei nº 10.235, de 1986, fica concedido o desconto
correspondente à diferença entre:
I - R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 2 (duas) vezes o valor venal do imóvel,
para os imóveis construídos não referenciados no inciso II do art. 2º desta Lei, cujo valor
venal, na data do fato gerador do imposto, seja superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais) e inferior a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);
II - R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais) e 2 (duas) vezes o valor venal do imóvel,
para os imóveis construídos referenciados no inciso II do art. 2º desta Lei, e cujo valor venal,
na data do fato gerador do imposto, seja superior a R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil
reais) e inferior a R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais).

Art. 4º As isenções e os descontos previstos nos arts. 2º e 3º desta Lei somente serão
concedidos a um único imóvel por contribuinte e não se aplicam para as unidades autônomas
de condomínio tributadas como garagem e para os estacionamentos comerciais. Parágrafo
único. Para os efeitos do caput deste artigo, será considerado:
I - o imóvel do qual resultar maior valor de isenção ou desconto;
II - somente o possuidor, quando constarem do Cadastro Imobiliário Fiscal os nomes do
proprietário e do possuidor.
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Art. 5º A partir do exercício de 2022, o valor unitário de metro quadrado de terreno aplicado
para o cálculo do valor venal do terreno, nos termos da Lei nº 10.235, de 1986, fica limitado
a R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), para os imóveis construídos, utilizados
exclusiva ou predominantemente como residência, de qualquer dos padrões do tipo 2 da
Tabela V da mesma Lei.

Art. 6º O art. 9º da Lei nº 15.889, de 5 de novembro de 2013, passa a vigorar acrescido de
§§ 6º a 8º, na seguinte conformidade:
“Art. 9º ...................................................................................................................
§ 6º Excepcionalmente os lançamentos efetuados nos exercícios de 2022, 2023 e 2024
ficam limitados à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
no exercício anterior, conforme última estimativa do Banco Central do Brasil disponível
no dia 15 de dezembro do exercício da medição, e limitados a no máximo a 10% (dez por
cento) da diferença nominal entre o crédito tributário total do IPTU do exercício do
lançamento e o do exercício anterior.
§ 7º O limite de que trata o § 6º deverá ser único para todos os imóveis.
§ 8º Caso a variação do IPCA, calculada nos termos do § 6º, seja superior ao limite
previsto no caput, aplicar- -se-á o referido limite.” (NR)

CAPÍTULO II
ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

Seção I
Isenção de aposentados e pensionistas

Art. 7º O art. 2º da Lei nº 11.614, de 13 de julho de 1994, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 2º ...........................................................................
I - não possui outro imóvel, neste ou em qualquer outro município do país;
II - utiliza efetivamente o imóvel como sua residência;
..............................................................................” (NR)
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Seção II
Cadastro de Prestadores de Outros Municípios – CPOM e infrações relativas à NFTS e à
ação fiscal

Art. 8º O art. 9º-A da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 9º-A. O prestador de serviços que emitir nota fiscal ou outro documento fiscal
equivalente autorizado por outro município ou pelo Distrito Federal, para tomador
estabelecido no Município de São Paulo, poderá proceder à sua inscrição em cadastro
da Secretaria Municipal da Fazenda, conforme dispuser o regulamento.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Fazenda poderá permitir que os tomadores
de serviços procedam à inscrição dos prestadores de serviços referidos no caput.” (NR)

Art. 9º O art. 14 da Lei nº 13.476, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com nova
redação na alínea “f” de seu inciso V, bem como acrescido de §§ 5º e 6º, na seguinte
conformidade:
“Art. 14. ......................................................................... ...................................................
V - ..................................................................................
f) multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto incidente sobre o serviço
prestado, calculado nos termos da legislação do Município de São Paulo, devido ou não
ao Município, observada a imposição mínima de R$ 1.870,57 (mil oitocentos e setenta
reais e cinquenta e sete centavos), por documento, aos tomadores de serviços não
obrigados à retenção e recolhimento do imposto que deixarem de emitir ou o fizerem com
importância diversa do valor dos serviços ou com dados inexatos, Nota Fiscal Eletrônica
do Tomador/Intermediário de Serviços – NFTS;
.......................................................................................
§ 5º O percentual das multas constantes nas alíneas “e” e “f” do inciso V deste artigo será
de 100% (cem por cento), caso comprovado pela autoridade fiscal que o tomador tinha
conhecimento de que o prestador simulava estabelecimento fora do Município de São
Paulo.
§ 6º Aplica-se o disposto no inciso VI do caput deste artigo ao não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimado.” (NR)
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Seção III
Declaração Tributária de Conclusão de Obra – DTCO

Art. 10. O art. 14 da Lei nº 13.476, de 2002, passa a vigorar acrescido do inciso XIX, na
seguinte conformidade:
“Art. 14. .........................................................................
XIX - infrações relativas à Declaração Tributária de Conclusão de Obra – DTCO:
a) multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISS devido, observada a imposição mínima de R$ 1.870,57 (mil
oitocentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), ao detentor da propriedade,
domínio útil ou posse do bem imóvel onde se realizou a obra, que deixar de apresentar
a declaração ou o fizer com informações inexatas;
b) multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISS devido, observada a imposição mínima de R$ 1.870,57 (mil
oitocentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), ao detentor da propriedade,
domínio útil ou posse do bem imóvel onde se realizou a obra, que apresentar informações
inexatas com o objetivo de obter abatimento de base de cálculo do imposto por meio de
adulteração ou fraude. .............................................................................” (NR)

Art. 11. O art. 14 da Lei nº 13.701, de 2003, passa a vigorar com nova redação do § 3º, na
seguinte conformidade:
“Art.

14.

.........................................................................

.........................................................
§ 3º O valor de determinados tipos de serviços poderá ser fixado pela Secretaria
Municipal da Fazenda a partir de critérios, índices ou estudos que reflitam o corrente na
praça. .................................................................................... ” (NR)

Art. 12. O art. 8º da Lei nº 15.406, de 8 de julho de 2011, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 8º No momento em que for concluída a prestação de serviço de execução de obra
de construção civil, demolição, reparação, conservação ou reforma de determinado
edifício, deverão ser declarados os dados do imóvel necessários para fins tributários, na
forma e condições estabelecidas pela Secretaria Municipal da Fazenda.
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.......................................................................................
§ 4º Os dados declarados poderão ser revistos de ofício pela Administração Tributária,
para fins de lançamentos tributários.
§ 5º A declaração deverá conter os dados do imóvel constantes do alvará de aprovação
ou execução ou memorandos de regularização ou licença para residências unifamiliares
emitidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo, além das informações referentes à área
de piscina descoberta e áreas pavimentadas descobertas relativas a terraços, sacadas,
quadras esportivas, helipontos e heliportos.
§ 6º Além dos dados constantes no § 5º, deverão também ser declarados, quando houver:
I - os documentos fiscais relativos aos serviços tomados, quando enquadrados nos
subitens 7.02, 7.04, 7.05 e 7.15 da lista do caput do art. 1º da Lei nº 13.701, de 24 de
dezembro de 2003;
II - os valores de mão de obra própria aplicados diretamente na execução dos serviços
de que trata o caput deste artigo.” (NR)

Seção IV
Sociedades Uniprofissionais

Art. 13. O art. 15 da Lei nº 13.701, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. Adotar-se-á regime especial de recolhimento do Imposto quando os serviços
descritos nos subitens 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 5.01, 7.01
(exceto paisagismo), 17.13, 17.15, 17.18 da lista do caput do art. 1º, bem como aqueles
próprios de economistas, forem prestados por sociedade constituída na forma do § 1º
deste artigo, observadas as faixas de receita bruta mensal previstas no § 12 deste artigo
§ 1º As sociedades de que trata o caput deste artigo são aquelas cujos profissionais
(sócios, empregados ou não) são habilitados ao exercício da mesma atividade e prestam
serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal,
nos termos da legislação específica.
§ 2º Excluem-se do disposto no caput deste artigo as sociedades que:
.......................................................................................
§ 4º Para os prestadores de serviços de que trata o caput deste artigo, o Imposto deverá
ser calculado mediante a aplicação da alíquota determinada no art. 16 desta Lei sobre as
importâncias estabelecidas no § 12 deste artigo.
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§ 5º As importâncias previstas neste artigo serão atualizadas na forma do disposto no art.
2º da Lei nº 13.105, de 29 de dezembro de 2000.
.......................................................................................
§ 12. As faixas de receita bruta mensal são:
I - R$ 1.995,26 (mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos)
multiplicados pelo número de profissionais habilitados, até 5 (cinco) profissionais
habilitados;
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) multiplicados pelo número de profissionais habilitados,
para o número de profissionais que superar 5 (cinco), até 10 (dez) profissionais
habilitados;
III - R$ 10.000,00 (dez mil reais) multiplicados pelo número de profissionais habilitados,
para o número de profissionais que superar 10 (dez), até 20 (vinte) profissionais
habilitados;
IV - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) multiplicados pelo número de profissionais habilitados,
para o número de profissionais que superar 20 (vinte), até 30 (trinta) profissionais
habilitados;
V - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) multiplicados pelo número de profissionais habilitados,
para o número de profissionais que superar 30 (trinta), até 50 (cinquenta) profissionais
habilitados;
VI - R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) multiplicados pelo número de profissionais
habilitados, para o número de profissionais que superar 50 (cinquenta), até 100 (cem)
profissionais habilitados;
VII - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) multiplicados pelo número de profissionais
habilitados, para o número de profissionais que superar 100 (cem).
§ 13. A apuração do imposto devido decorrerá do somatório progressivo dos produtos
entre as faixas de receita bruta obtidas e a alíquota incidente sobre o serviço prestado.
§ 14. O enquadramento da sociedade em uma das faixas descritas nos incisos do § 12
não prescinde da necessidade, para fazer jus ao regime especial de que trata este artigo,
da observância de todos os requisitos a ele inerentes, inclusive a pessoalidade na
prestação dos serviços, a responsabilidade ilimitada do profissional sócio ou associado,
e a ausência de caráter ou estrutura empresariais da sociedade.” (NR)
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Seção V
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS

Art. 14. O art. 16 da Lei nº 13.701, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16. .........................................................................
I - ...................................................................................
.................................................
o) nos subitens 10.05 e 17.11 da lista do caput do art. 1º, relacionados, respectivamente,
a intermediação, via plataforma digital, de aluguéis, transporte de passageiros ou
entregas, bem como de compra e venda de mercadorias e demais bens móveis tangíveis
(marketplace), e administração de imóveis realizada via plataforma digital;
p) no subitem 10.04 da lista do caput do art. 1º, relacionados a agenciamento, corretagem
ou intermediação de contratos de franquia (franchising);
q) no subitem 23.01 da lista do caput do art. 1º, relacionados a programação visual,
comunicação visual e congêneres;
r) nos subitens 13.01, 13.02 e 13.03 (exceto quando prestados por notários, oficiais de
registro ou seus prepostos) e 17.07 da lista do caput do art. 1º.” (NR)

Seção VI
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP

Art. 15. O art. 4º da Lei nº 13.479, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 4º O valor da Contribuição será incluído no montante total da fatura mensal de
energia elétrica emitida pela concessionária desse serviço e corresponderá à faixa de
consumo mensal indicada na tabela abaixo:
Faixa de consumo mensal (em

Valor (em R$)

kWh)

Consumidor residencial

Consumidor não residencial

Até 50

R$ 1,00

R$ 2,00

51 a 100

R$ 3,00

R$ 6,00

101 a 150

R$ 4,50

R$ 8,83

151 a 200

R$ 6,27

R$ 12,54

201 a 300

R$ 8,72

R$ 17,67
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301 a 400

R$ 12,31

R$ 24,96

401 a 500

R$ 15,92

R$ 31,79

501 a 600

R$ 19,56

R$ 39,34

601 a 800

R$ 24,54

R$ 49,89

801 a 1.000

R$ 31,95

R$ 64,35

1.001 a 1.300

R$ 40,70

R$ 82,04

1.301 a 1.600

R$ 51,59

R$ 103,79

1.601 a 2.000

R$ 64,13

R$ 128,78

2.001 a 2.400

R$ 78,60

R$ 157,41

2.401 a 2.800

R$ 93,06

R$ 186,54

2.801 a 3.400

R$ 110,53

R$ 221,94

3.401 a 4.000

R$ 132,64

R$ 264,96

4.001 a 5.000

R$ 159,1.6

R$ 317,95

5.001 a 6.000

R$ 191,00

R$ 381,54

6.001 a 8.000

R$ 229,20

R$ 457,84

8.001 a 10.000

R$ 275,03

R$ 549,41

10.001 a 15.000

R$ 330,04

R$ 659,29

15.001 a 20.000

R$ 396,05

R$ 791,15

20.001 a 30.000

R$ 475,26

R$ 949,38

Acima de 30.001

R$ 570,31

R$ 1.139,26

§ 1º O valor da Contribuição será reajustado anualmente de modo a refletir os reajustes
e revisões sofridos pela tarifa de energia elétrica e pelas bandeiras tarifárias.
§ 2º No caso de pré-venda de energia elétrica (sistema cashpower ou equivalente), o
valor da Contribuição será incluído na fatura emitida pela concessionária e equivalerá ao
valor previsto na tabela do caput deste artigo correspondente à quantidade adquirida de
kWh (quilowatt-hora).
§ 3º Na hipótese do § 2º, sendo emitida mais de uma fatura dentro de um mesmo mês,
considerar-se-á, para efeito de determinação do valor da Contribuição a ser incluído em
cada nova fatura, o total de kWh (quilowatt-hora) adquirido nesse período, computandose o valor eventualmente cobrado nas faturas anteriores, dentro do mesmo mês.
§ 4º Ainda que não haja faturamento emitido pela concessionária para um determinado
mês, a Contribuição será devida, devendo ser cobrada na fatura imediatamente
posterior.” (NR)
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Seção VII
Leilão e congêneres

Art. 16. O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 14.864, de 23 de dezembro de 2008, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ..........................................................................
Parágrafo único. A isenção referida no caput não se aplica aos delegatários de serviço
público que prestam os serviços descritos no subitem 21.01 ou aos prestadores dos
serviços descritos no subitem 17.12 da lista do caput do art. 1º da Lei nº 13.701, de 24
de dezembro de 2003.” (NR)

Art. 17. A Lei nº 13.701, de 2003, passa a vigorar acrescida do art. 14-B, na seguinte
conformidade:
“Art. 14-B. Quando forem prestados os serviços descritos no subitem 17.12 da lista do caput
do art. 1º, o imposto será calculado sobre o preço do serviço, como tal considerada a receita
bruta correspondente, incluindo a comissão do leiloeiro ou qualquer outro valor cobrado para
a sua remuneração.” (NR)

Seção VIII
Imposto Sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis – ITBI-IV

Art. 18. Os arts. 3º, 6º, 10, 17 e 25 da Lei nº 11.154, de 30 de dezembro de 1991, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º .................................................................
Parágrafo único. Quanto à resolução da propriedade fiduciária de coisa imóvel, a não
incidência descrita no inciso VI do caput deste artigo só se aplica quando a consolidação
da propriedade plena ocorrer a favor do devedor fiduciante em virtude do adimplemento
da dívida garantida por alienação fiduciária.” (NR)
“Art. 6º .......................................................................... .
IV - quanto ao direito de superfície, os superficiários, na sua instituição; o proprietário, na
sua extinção; e os cessionários, na sua cessão.” (NR)
“Art. 10. .................................................................. .......
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I - nas transmissões de imóveis de até R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
compreendidas no Sistema Financeiro da Habitação – SFH, no Programa de
Arrendamento Residencial – PAR e de Habitação de Interesse Social – HIS, bem como
aquelas realizadas por meio de consórcios:
a) à razão de 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente financiado ou sobre o
valor do crédito efetivamente utilizado para aquisição do imóvel, até o limite de R$
100.000,00 (cem mil reais); ................................................................................. ....” (NR)
“Art. 17. O imposto ou sua diferença serão exigidos com o acréscimo de multa de 100%
(cem por cento), calculada sobre o montante do débito apurado, sem prejuízo dos
acréscimos devidos em razão de outras infrações eventualmente praticadas, quando for
constatada, a qualquer tempo, pela fiscalização:
I - a omissão de dados ou a falsidade das declarações consignadas nas escrituras ou
instrumentos particulares de transmissão ou cessão;
II - a prática de ato com o objetivo de suprimir ou reduzir o valor do ITBI-IV tipificada pelas
seguintes condutas:
a) omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades tributárias;
b) fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operações
de qualquer natureza em documento;
c) falsificar ou alterar documento;
d) elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso
ou inexato.” (NR)
“Art. 25. Não serão efetuados lançamentos complementares, nem emitidas notificações
para pagamento de multas moratórias ou quaisquer acréscimos, quando resultarem em
valores iguais ou inferiores aos estabelecidos por ato do Secretário Municipal da
Fazenda.” (NR)

Seção IX
Infrações relativas ao IPTU

Art. 19. O art. 6º da Lei nº 10.819, de 28 de dezembro de 1989, passa a vigorar acrescido
de §§ 1º e 2º, com a seguinte redação:
“Art. 6º ..................................................................
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§ 1º Caso o contribuinte ou o autuado reconheça a procedência do Auto de Infração e
Intimação, efetuando o pagamento das importâncias exigidas, dentro do prazo para
apresentação de defesa, o valor das multas será reduzido em 50% (cinquenta por cento).
§ 2º Caso o contribuinte ou o autuado reconheça a procedência do Auto de Infração e
Intimação, efetuando o pagamento das importâncias exigidas, no curso da análise da
impugnação ou no prazo para interposição de recurso ordinário, o valor das multas será
reduzido em 25% (vinte e cinco por cento).” (NR)

Art. 20. O art. 3º da Lei nº 13.879, de 28 de julho de 2004, passa a vigorar acrescido de §§
4º e 5º, com a seguinte redação:
“Art. 3º ..................................................................
§ 4º Caso o contribuinte ou o autuado reconheça a procedência do Auto de Infração e
Intimação relativo às penalidades previstas no § 1º deste artigo, efetuando o pagamento
das importâncias exigidas, dentro do prazo para apresentação de defesa, o valor das
multas será reduzido em 50% (cinquenta por cento).
§ 5º Caso o contribuinte ou o autuado reconheça a procedência do Auto de Infração e
Intimação relativo às penalidades previstas no § 1º deste artigo, efetuando o pagamento
das importâncias exigidas, no curso da análise da impugnação ou no prazo para
interposição de recurso ordinário, o valor das multas será reduzido em 25% (vinte e cinco
por cento).” (NR)

Seção X
Transação Tributária

Art. 21. 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 art. 171 da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
§ 1º Caberá à Procuradoria Geral do Município a celebração de transação sobre quaisquer
créditos tributários constituídos em face de entidades religiosas, concedendo descontos
sobre o valor total do crédito apurado, observado o disposto no art. 11 , inciso IV da Lei nº
17.324, de 18 de março de 2020.
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§ 2º As entidades educacionais de matriz confessional não serão consideradas entidades
religiosas para os fins da transação autorizada por este artigo e regulada pelos seguintes.

Art. 22. A celebração da transação de que trata o art. 21 competirá à Procuradoria Geral do
Município e observará, no que couber, o disposto na Seção III da Lei nº 17.324, de 18 de
março de 2020, podendo contemplar os seguintes benefícios, ressalvado o disposto no § 1º
do art. 21:
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 PPI 2021, desde que compatíveis com
o disposto neste artigo.
§ 3º À transação pela qual se refere o caput deste artigo deverá corresponder a
contrapartidas de interesse público a serem regulamentadas pelo Poder Executivo.

Art. 23. A proposta de transação poderá ser condicionada ao compromisso do contribuinte
ou do responsável de requerer a homologação judicial do acordo, para fins do disposto nos
incisos II e III do caput do art. 515 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil).
Art. 24. A transação prevista no art. 21 não caracteriza renúncia de receita para fins do
disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
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Seção XI
Da não incidência, da isenção e da remissão
Art. 25. O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU não incide sobre os imóveis de
titularidade do Município, do Estado de São Paulo, ou da União Federal, caracterizados
como parques urbanos, mesmo que cedidos à iniciativa privada por meio de concessão de
serviços ou de uso de bem público, com ou sem exploração econômica ou propósito
lucrativo, desde que mantida a liberdade e gratuidade de acesso.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo possui natureza interpretativa, nos termos
do art. 106, I, da Lei Federal nº 5.172, de 1966, devendo ser observado pela Administração
Tributária, inclusive retroativamente, vedada a restituição de quaisquer quantias recolhidas
a título de IPTU, e respeitados o prazo decadencial de que trata o inciso I do art. 48-A da Lei
nº 14.141, de 27 de março de 2006, e a coisa julgada formada em processo judicial, nos
termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Art. 26. Vedada a restituição a qualquer título de valores já recolhidos, ficam remitidos todos
os créditos tributários de IPTU, constituídos ou a constituir, bem como anistiadas quaisquer
multas por descumprimento à legislação do referido imposto, já lançadas ou a lançar, em
face da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB e da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, relativos a
fatos geradores ocorridos até a data de entrada em vigor desta Lei.
Parágrafo único. A remissão de que trata este artigo independerá de qualquer requerimento
e será concedida de ofício pela unidade responsável pela gestão do Cadastro Imobiliário
Fiscal – CIF.

Art. 27. O art. 3º da Lei nº 14.865, de 29 de dezembro de 2008, e o art. 5º da Lei nº 15.360,
de 14 de março de 2011, passam a vigorar, respectivamente, com a seguinte redação:
“Art. 3º São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU os imóveis
pertencentes ao patrimônio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo – CDHU, destinados ou utilizados para implementação de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares, até o término do
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exercício subsequente ao do desdobro fiscal das unidades individuais, devendo ser
informado à Administração Tributária, antes do marco final da isenção, o rol de novos
titulares das unidades, para fins do correto lançamento do imposto, inclusive em caráter
retroativo.
Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo consubstancia-se em benefício fiscal de
natureza tributária, sendo inaplicável, para sua concessão, o disposto no art. 3º, IV, da
Lei nº 14.094, de 6 de dezembro de 2005.” (NR)
“Art. 5º ..........................................................................
§ 1º A isenção referida neste artigo será concedida no ato da transmissão para a
execução do empreendimento e vigorará até o término do exercício subsequente ao do
desdobro fiscal das unidades individuais, devendo ser informado à Administração
Tributária, antes do marco final da isenção, o rol de novos titulares das unidades, para
fins do correto lançamento do imposto, inclusive em caráter retroativo.” (NR)

Art. 28. Vedada a restituição a qualquer título de valores já recolhidos, ficam remitidos os
créditos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU já constituídos ou a constituir, em
face dos imóveis identificados pelos SQLs constantes do Anexo III desta Lei, referentes a
fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020.
Parágrafo único. A remissão de que trata este artigo independerá de qualquer requerimento
e será concedida de ofício pela unidade responsável pela gestão do Cadastro Imobiliário
Fiscal – CIF.

Art. 29. Vedada a restituição a qualquer título de valores já recolhidos, ficam remitidos os
créditos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, já constituídos ou a constituir, em
face dos imóveis identificados pelos lotes vinculados ao SQCD 008.049.03-5, referentes a
fatos geradores ocorridos até a data de entrada em vigor desta Lei.
Parágrafo único. A remissão de que trata este artigo independerá de qualquer requerimento
e será concedida de ofício pela unidade responsável pela gestão do Cadastro Imobiliário
Fiscal – CIF.
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CAPÍTULO III
CONTRAGARANTIAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 30. O § 2º do art. 18 da Lei nº 16.757, de 14 de novembro de 2017, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 18. ................................................................
§ 2º As contragarantias de que trata o § 1º deste artigo compreendem os direitos e
créditos, relativos ou resultantes das repartições tributárias constitucionais, previstos nos
arts. 158 e 159, inciso I, alíneas “b”, “d” e “e”, complementadas pelas receitas próprias do
Município, previstas no art. 156, todos da Constituição Federal, nos termos do § 4º de
seu art. 167, sem prejuízo de outras modalidades de contragarantias que venham a ser
admitidas em direito para a finalidade prevista pelo §1º.” (NR)

Art. 31. O parágrafo único do art. 5º da Lei nº 16.985, de 27 de setembro de 2018, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º ..................................................................
Parágrafo único. Para a obtenção de garantias da União, fica o Poder Executivo
autorizado a prestar contragarantias ao Tesouro Nacional, representadas pelos direitos
e créditos relativos ou resultantes das repartições tributárias constitucionais previstas nos
arts. 158 e 159, inciso I, alíneas “b”, “d” e “e”, complementados pelas receitas próprias do
Município previstas no art. 156, todos da Constituição Federal, nos termos do § 4º do seu
art. 167, sem prejuízo de outras modalidades de contragarantias que venham a ser
admitidas em direito para a finalidade de que trata este parágrafo único.” (NR)

Art. 32. O parágrafo único do art. 5º da Lei nº 17.254, de 26 de dezembro de 2019, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º .................................................................
Parágrafo único. Para a obtenção de garantias da União, fica o Poder Executivo
autorizado a prestar contragarantias ao Tesouro Nacional, representadas pelos direitos
e créditos relativos ou resultantes das repartições tributárias constitucionais previstas nos
arts. 158 e 159, inciso I, alíneas “b”, “d” e “e”, complementados pelas receitas próprias do
Município previstas no art. 156, todos da Constituição Federal, nos termos do § 4º do seu
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art. 167, sem prejuízo de outras modalidades de contragarantias que venham a ser
admitidas em direito para a finalidade de que trata este parágrafo único.” (NR)

Art. 33. O parágrafo único do art. 21 da Lei nº 17.557, de 26 de maio de 2021, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21. ..................................................................
Parágrafo único. Para a obtenção de garantias da União, fica o Poder Executivo
autorizado a prestar contragarantias ao Tesouro Nacional, representadas pelos direitos
e créditos relativos ou resultantes das repartições tributárias constitucionais previstas nos
arts. 158 e 159, inciso I, alíneas “b”, “d” e “e”, complementados pelas receitas próprias do
Município previstas no art. 156, todos da Constituição Federal, nos termos do § 4º do seu
art. 167, sem prejuízo de outras modalidades de contragarantias que venham a ser
admitidas em direito para a finalidade de que trata este parágrafo único.” (NR)

CAPÍTULO IV
FUNDO ESPECIAL PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Art. 34. Fica instituído o Fundo Especial para a Modernização da Administração Tributária e
da Administração Fazendária no Município de São Paulo – FEMATF, vinculado à Secretaria
Municipal da Fazenda – SF, com o objetivo de garantir o perene aperfeiçoamento da
Administração Tributária e da Administração Fazendária, com os recursos necessários para
investimentos no aprimoramento de suas atividades, para a melhoria da estrutura
operacional e das condições materiais da secretaria, bem como o contínuo aprimoramento
profissional de seus servidores.
§ 1º Os recursos do FEMATF destinam-se a:
I - aquisição, desenvolvimento, implantação, manutenção e aperfeiçoamento de programas
e sistemas informatizados de apoio às atividades tributárias e fazendárias, e outros que se
prestem à consecução dos objetivos dos órgãos da Administração Tributária e Administração
Fazendária;
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II - formação, capacitação e treinamento de servidores lotados na Secretaria Municipal da
Fazenda, em cursos ou disciplinas relativas às suas atividades, inclusive material didático,
participação em congressos, seminários e afins;
III - aquisição, construção, ampliação, locação e reforma de bens móveis e imóveis que
sirvam à Administração Tributária e à Administração Fazendária;
IV - assinaturas de periódicos especializados e aquisição de livros, manuais e afins, de
interesse da Administração Tributária e da Administração Fazendária;
V - impressão, publicação e divulgação de periódicos tributários e fazendários;
VI - despesas com deslocamento de servidores em exercício na Secretaria Municipal da
Fazenda, nas condições estabelecidas pela legislação municipal em vigor, para atendimento
de necessidades inerentes às atividades da Administração Tributária e da Administração
Fazendária;
VII - pagamento de despesas para aperfeiçoamento profissional dos servidores da
Administração Tributária e da Administração Fazendária;
VIII - despesas relativas ao aperfeiçoamento e à modernização das ações de arrecadação,
bem como à manutenção e à gestão administrativa e operacional da Secretaria Municipal da
Fazenda, não discriminadas nos incisos I a VII, desde que diretamente vinculadas à
Administração Tributária e à Administração Fazendária, excetuadas aquelas caracterizadas
como remuneração de pessoal.
§ 2º O FEMATF disporá de autonomia na gestão de seus recursos, que serão depositados
em instituição bancária oficial, em conta exclusiva a ser mantida em nome do Fundo.

Art. 35. Será constituído, no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda, o Comitê Gestor
do FEMATF – CGF, com as seguintes atribuições:
I - elaboração de seu Regimento Interno, que disciplinará o modo de funcionamento da
gestão do FEMATF;
II - promoção do planejamento e da fiscalização da utilização dos recursos do FEMATF,
visando que a permanente modernização da Administração Tributária e da Administração
Fazendária seja realizada de forma eficiente e com economicidade.
§ 1º O CGF será composto pelo Secretário Municipal da Fazenda, pelo Secretário Adjunto
da Fazenda, pelo Subsecretário da Receita Municipal e por dois integrantes do Quadro de
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Pessoal da Administração Tributária – QPAT, nomeados pelo Secretário Municipal da
Fazenda.
§ 2º Cabe ao Secretário Municipal da Fazenda a Presidência do CGF.

Art. 36. Constituirão receitas do FEMATF:
I - 0,125% (cento e vinte e cinco milésimos por cento) do produto da arrecadação do Imposto
Predial e Territorial Urbano – IPTU e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISS;
II - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;
III - contribuições dos governos e organismos nacionais, estrangeiros e internacionais;
IV - outros recursos que lhe forem destinados por lei.
§ 1º O valor das origens previstas no caput será apurado e repassado mensalmente ao
FEMATF.
§ 2º O saldo não comprometido do FEMATF que superar em 20% (vinte por cento) as
despesas do Fundo no exercício será transferido, após o término do exercício, à conta única
do Tesouro Municipal.
§ 3º Os recursos referidos no caput são vinculados exclusivamente às atividades da
Administração Tributária e da Administração Fazendária, nos termos do inciso IV do art. 167,
combinado com os incisos XVIII e XXII do art. 37, todos da Constituição Federal.

Art. 37. Os bens adquiridos com recursos do FEMATF serão vinculados às atividades
tributárias e fazendárias, não podendo ser transferidos, remanejados ou cedidos, a qualquer
título, ainda que temporariamente, para órgãos estranhos à Administração Tributária e à
Administração Fazendária, exceto após se tornarem inservíveis ou obsoletos, hipóteses em
que a transferência, remanejamento ou cessão poderá ser autorizada, e desde que
decorridos pelo menos 2 (dois) anos da aquisição, se equipamentos de informática, ou 5
(cinco), se outros bens.

Art. 38. O art. 6º da Lei nº 14.133, de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ..................................................................
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I - em caráter exclusivo, relativamente aos impostos de competência do Município de São
Paulo, e às taxas e às contribuições sob a gestão do órgão de administração tributária
municipal:
..........
s) deliberar sobre o conteúdo dos cursos de formação e de capacitação, em matéria
tributária, dirigidos aos integrantes da carreira;
t) avaliar a adequação técnica dos atos praticados pelos agentes da administração
tributária;
u) deliberar sobre as providências necessárias para garantir a preservação do sigilo
fiscal, nos termos prescritos no art. 198 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional;
v) deliberar sobre a política de acesso e administração de banco de dados tributários, a
especificação, homologação e uso de sistemas de tecnologia da informação e
comunicação, bem como sobre o emprego de novas tecnologias, inclusive inteligência
artificial, voltados às atividades de gestão, fiscalização, lançamento, arrecadação,
cobrança e controle de tributos;
II - em caráter geral:
a) assessorar, em caráter individual ou em grupos de trabalho, as autoridades superiores
da Secretaria Municipal da Fazenda ou de outros órgãos da Administração e prestar-lhes
assistência especializada, com vistas à formulação e à adequação da política tributária
ao desenvolvimento econômico, envolvendo planejamento, coordenação, controle,
supervisão, orientação e treinamento;
......................................................................................
n) exercer relevante atividade, em benefício da gestão fiscal, no âmbito da Secretaria
Municipal da Fazenda, que exija conhecimento técnico especializado compatível com o
nível de formação exigida do cargo efetivo, prevista em ato do chefe da Pasta;
o) desenvolver estudos objetivando a previsão, o acompanhamento e a avaliação das
receitas municipais.” (NR)
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CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 39. Para efeito de interpretação da legislação tributária, notadamente da Lei
Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, e da Lei Municipal nº 13.701, de 24
de dezembro de 2003, não incide o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS
sobre os recursos orçamentários repassados pelo Poder Público no âmbito dos contratos de
gestão celebrados pela Administração Pública da União, do Estado de São Paulo e do
Município de São Paulo, com as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
qualificadas como organizações sociais da área de cultura, saúde, esportes, lazer e
recreação, para proteção e conservação do meio ambiente e promoção de investimentos,
de competitividade e de desenvolvimento.
Parágrafo único. A não incidência tributária a que se refere o caput deste artigo:
I - abrange somente os recursos orçamentários destinados pelo Poder Público às
organizações sociais;
II - não abrange terceiro contratado pela organização social para execução de serviços
afetos à parceria desta com o Poder Público.

Art. 40. O disposto no art. 39 aplica-se a todos os processos administrativos e judiciais em
curso, ficando revogados os arts. 3º e 4º da Lei nº 16.127, de 12 de março de 2015. Art. 41.
Ficam revogados, a partir de 1º de janeiro de 2022, os arts. 6º, 7º, 8º e 10 da Lei nº 15.889,
de 5 de novembro de 2013, os quais serão aplicáveis para fatos geradores ocorridos até 31
de dezembro de 2021, inclusive na hipótese de lançamento retroativo. Parágrafo único. Para
a aplicação do disposto no Capítulo I desta Lei, observar-se-á a regra estabelecida no art.
9º da Lei nº 15.889, de 2013, e respectivas alterações.

Art. 42. Fica revogado o art. 2º da Lei nº 17.584, de 26 de julho de 2021.

Art. 43. Fica autorizada a criação pelo Poder Executivo do Cartão Emergencial, a ser pago
em parcela única nos casos de risco iminente, desastre ou situação de calamidade pública,
a ser regulamentado pelo Poder Executivo.
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Art. 44. A Lei nº 17.557, de 26 de maio de 2021, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 1º ..........................................................................
..........
§ 2º À exceção do quanto previsto pelo § 3º deste artigo, não poderão ser incluídos no
PPI 2021 os débitos referentes à:
III - (Revogado).
§ 3º Poderão ser transferidos para o PPI 2021 os débitos tributários remanescentes de
parcelamentos em andamento, celebrados na conformidade do art. 1º da Lei nº 14.256,
de 29 de dezembro de 2006, e art. 1º da Lei nº 16.240, de 22 de julho de 2015.” (NR)
“Art. 2º ..........................................................................
.......
§ 8º Na hipótese de inclusão de débitos tributários remanescentes de parcelamento ainda
em andamento a que se refere o § 3º do art. 1º desta Lei, o pedido de transferência
deverá ser efetuado até 31 de dezembro de 2021, tomando-se como base o saldo
devedor na data da transferência, mantidas as reduções concedidas pelas leis do
respectivo parcelamento originário.” (NR)
“Art. 11. Não serão restituídas, no todo ou em parte, com fundamento nas disposições
desta Lei, quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início de sua vigência,
exceto em caso de reconhecimento administrativo e/ou judicial de ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade da exigência fiscal que deu causa ao referido pagamento e que
somente foram declaradas supervenientemente.” (NR)

Art. 45. A Lei nº 16.240, de 22 de julho de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 10. O sujeito passivo somente poderá ser excluído do PRD diante da ocorrência de
uma das seguintes hipóteses:
..........
II - estar em atraso há mais de 90 (noventa) dias com o pagamento de qualquer parcela,
inclusive a referente a eventual saldo residual do parcelamento e desde que notificado
previamente, deixe de saldar a(s) parcela(s) em aberto dentro de 30 (trinta) dias;” (NR)

Art. 46. O art. 10 da Lei nº 16.240, de 22 de julho de 2015, passa a vigorar acrescido do §
3º:
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“Art. 10. ................................................................
.........
§ 3º Ocorrendo uma das hipóteses previstas nos incisos II e III do caput deste artigo, o
sujeito passivo não será excluído do PRD se o saldo devedor em aberto for integralmente
pago até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua notificação administrativa, ficando
convalidada sua permanência.” (NR)

Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento de aluguel de imóveis
utilizados por organizações da sociedade civil na execução de objetos previstos em termo
de colaboração, termos de parceria, convênios, ainda que o imóvel seja de propriedade da
entidade parceira.

Art. 48. Ficam integralmente anistiadas e remidas do pagamento de quaisquer indenizações
e multas pelo uso e ocupação do solo das áreas que pertençam à Administração Pública
Direta e Indireta, feitos de maneira regular ou irregular, por agremiações carnavalescas,
escolas de samba associadas à União das Escolas de Samba de São Paulo, escolas de
samba associadas à Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, até a data de
entrada em vigor desta Lei, ficando vedada a cobrança de indenização pelo uso anterior à
data de sua regularização.
§ 1º A remissão e a anistia tratadas no caput deste artigo, incidem, inclusive, sobre os
processos administrativos e judiciais, ainda que estejam em fases de execução, de
cumprimento de sentença ou transitados em julgado, bem como sobre os títulos executivos
judiciais.
§ 2º Cumpre ao Executivo, pela unidade competente, requerer a desistência e promover o
arquivamento de todos os processos administrativos e judiciais relativos à cobrança de
indenização ou qualquer outra cobrança decorrente do uso e ocupação do solo de áreas
públicas.
§ 3º Fica vedada a restituição de quaisquer quantias recolhidas a título de indenização ou
multas punitivas tratadas neste artigo.
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Art. 49. O prazo para adesão ao Programa de Incentivos Fiscais para prestadores de
serviços em região da Zona Leste do Município de São Paulo, instituído pela Lei nº 15.931,
de 20 de dezembro de 2013, fica reaberto por 90 (noventa) dias, contados a partir do primeiro
dia do segundo mês imediatamente subsequente ao da publicação desta Lei.

Art. 50. Os arts. 2º e 3º da Lei nº 15.931, de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ....................................................................
.......
XVIII - serviços de paisagismo, descritos no subitem 7.01;
XIX - serviços de guias de turismo, descritos no subitem 9.03;
XX - serviços de parques de diversões, centros de lazer e congêneres, descritos no
subitem 12.05;
XXI - serviços de recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão de obra,
descritos no subitem 17.04;
XXII - serviços de organização de festas e recepções; bufê, descritos no subitem 17.10;
XXIII - serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica,
telecomunicações e congêneres, descritos no subitem 31.01.” (NR)
“Art. 3º ..........................................................................
.........
§ 6º Para os serviços descritos nos incisos XVIII a XXIII do art. 2º, o incentivo de que trata
o inciso IV do caput deste artigo produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, vedada
sua retroação a qualquer título ou a restituição de valores já recolhidos.” (NR)

Art. 51. Os arts. 6º e 9º da Lei nº 15.997, de 27 de maio de 2014, passam a vigorar com as
seguintes redações:
“Art. 6º O valor do incentivo previsto no art. 3º ficará limitado a 103 (cento e três) UFESP
– Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, por exercício.” (NR)
“Art. 9º ....................................................................
Parágrafo único. Esta Lei produzirá efeitos até 31 de dezembro de 2024.” (NR)

Art. 52. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
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Art. 53. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
relativamente:
I - ao Capítulo I, à Seção V do Capítulo II e ao Capítulo IV, a partir de 1º de janeiro de 2022;
II - às Seções I, IV, VI e VII do Capítulo II e ao art. 10 da Lei nº 11.154, de 1991, a partir de
1º de janeiro de 2022 ou 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei, o que ocorrer por
último.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 26 de novembro de 2021, 468º da
fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES, PREFEITO
JOSÉ RICARDO ALVARENGA TRIPOLI, Secretário Municipal da Casa Civil
EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE, Secretária Municipal de Justiça

ANEXO I INTEGRANTE DA LEI Nº 17.719, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021
(Substitui a Tabela VI que integra a Lei nº 10.235, de 16 de dezembro de 1986)

TABELA VI - TIPOS E PADRÕES DE CONSTRUÇÃO VALORES UNITÁRIOS DE METRO
QUADRADO DE CONSTRUÇÃO
VALOR – R$
TIPO

PADRÃO

Subdivisão da Zona Urbana
1ª

2ª

Além da 2ª

1

A

2126

1524

1159

1

B

2387

1686

1291

1

C

2473

1774

1383

1

D

2524

1980

1401

1

E

2748

2021

1445

1

F

3092

2091

1594

2

A

2853

1970

1550

2

B

2925

2005

1568
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2

C

2981

2083

1643

2

D

3043

2177

1671

2

E

3171

2298

1710

2

F

3660

2548

1802

3

A

2289

1657

1337

3

B

2465

1877

1596

3

C

2614

1982

1729

3

D

2933

2135

1850

3

E

3365

2319

1997

4

A

2682

2052

1445

4

B

2789

2316

1828

4

C

2821

2512

2303

4

D

3469

2759

2513

4

E

3790

3239

2811

5

A

1198

1099

879

5

B

1421

1282

986

5

C

1644

1417

1183

5

D

1931

1658

1313

5

E

2312

1852

1559

6

A

1047

894

755

6

B

1538

1424

1201

6

C

1932

1723

1430

6

D

2419

2036

1579
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3. PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

22/11/2021 – EDIÇÃO 3403

SECRETARIA DA PRIMEI RA INSTÂNCIA

COMUNICADO CONJUNTO Nº 2678/2021

A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça,
considerando o Projeto de Digitalização do acervo dos processos físicos de unidades
prioritárias de 1ª Instancia do TJSP e a necessidade de organização e carga dos processos,
COMUNICAM aos senhores Magistrados, Dirigentes e Servidores das Unidades Judiciais,
membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias, Advogados e ao
público em geral que estarão suspensos os prazos processuais, o protocolo físico de petição
intermediária (exceto pedidos de desarquivamento) e a consulta dos processos físicos que
tramitam nas varas abaixo indicadas, mantido o atendimento dos casos urgentes. Os
pedidos urgentes destinados aos processos físicos poderão ser encaminhados,
excepcionalmente, por peticionamento eletrônico inicial utilizando-se a classe “241 –
“Petição Cível” e o assunto “50294 - petição intermediária”, apontando-se expressamente na
petição o número do processo físico a que se refere. No peticionamento eletrônico inicial
deverá ser selecionado obrigatoriamente o tipo de distribuição “por dependência”, indicando
no campo “processo de referência” o número do processo físico. Os prazos processuais
voltarão a correr individualmente com a intimação das partes da efetiva conversão dos
processos físicos para o meio digital.
9ª Vara Cível do Foro Central da Capital a partir de 22/11/2021
6ª Vara Cível do Foro Central da Capital a partir de 06/12/2021
11ª Vara Cível do Foro Central da Capital a partir de 06/12/2021
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ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ATOS E COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

ANTECIPAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE FORENSE E SUSPENSÃO DOS
PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
19/11/2021, exarou os seguintes despachos:
CAPITAL – FÓRUM DAS EXECUÇÕES FISCAIS (Praça Almeida Junior, 35 – Liberdade
- SP) – antecipação do encerramento do expediente forense no dia 19/11,2021, a partir das
13h30, com a suspensão dos prazos processuais na referida data;
PORANGABA – suspensão dos prazos processuais nos dias 05, 08 e 09/11/2021.

23/11/2021 – EDIÇÃO 3404

SECRETARIA DA PRIMEI RA INSTÂNCIA

COMUNICADO CONJUNTO Nº 2716/2021

A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Corregedoria Geral da
Justiça COMUNICAM aos Senhores Magistrados, Membros do Ministério Público, da
Defensoria Pública, das Procuradorias, Advogados, Dirigentes das Unidades Judiciais,
servidores e público em geral que estarão suspensos os prazos processuais e o atendimento
ao público das unidades judiciais abaixo indicadas. Ficam mantidos o atendimento dos casos
urgentes e as audiências designadas.
37ª Vara Cível do Foro Central – de 24 a 26 de novembro de 2021
38ª Vara Cível do Foro Central – de 29 de novembro a 01 de dezembro de 2021
39ª Vara Cível do Foro Central – de 06 a 08 de dezembro de 2021
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24/11/2021 – EDIÇÃO 3405

SECRETARIA DA PRIMEI RA INSTÂNCIA

COMUNICADO CONJUNTO Nº 2724/2021

A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Corregedoria Geral da
Justiça COMUNICAM aos Senhores Magistrados, Membros do Ministério Público, da
Defensoria Pública, das Procuradorias, Advogados, Dirigentes das Unidades Judiciais,
servidores e público em geral que, no período de 24 a 30 de novembro de 2021, estarão
suspensos os prazos processuais e o atendimento ao público das 1ª a 4ª Varas do Juizado
Especial da Fazenda da Comarca da Capital, em virtude da implantação da UPJ – Unidade
de Processamento Judicial. Ficam mantidos os atendimentos dos casos urgentes e as
audiências já designadas.

25/11/2021 – EDIÇÃO 3406

SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA

COMUNICADO CONJUNTO Nº 2744/2021

A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça,
considerando o Projeto de Digitalização do acervo dos processos físicos de unidades
prioritárias de 1ª Instancia do TJSP e a necessidade de organização e carga dos processos,
COMUNICAM aos senhores Magistrados, Dirigentes e Servidores das Unidades Judiciais,
membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias, Advogados e ao
público em geral que, no período de 29 de novembro a 17 de dezembro de 2021 estarão
suspensos os prazos processuais dos processos físicos e digitais e o atendimento ao
público das 10ª e 12ª Varas Cíveis do Foro Central da Capital. Ficam mantidos os
atendimentos dos casos urgentes e as audiências já designadas.

Página | 49

Permanecerão suspensos a partir de 07 de janeiro de 2022 os prazos processuais, o
protocolo físico de petição intermediária (exceto pedidos de desarquivamento) e a consulta
dos processos físicos. Os pedidos urgentes destinados aos processos físicos poderão ser
encaminhados, excepcionalmente, por peticionamento eletrônico inicial utilizando-se a
classe “241 – “Petição Cível” e o assunto “50294 - petição intermediária”, apontando-se
expressamente na petição o número do processo físico a que se refere. No peticionamento
eletrônico inicial deverá ser selecionado obrigatoriamente o tipo de distribuição “por
dependência”, indicando no campo “processo de referência” o número do processo físico.
Os prazos processuais dos processos físicos voltarão a correr individualmente com a
intimação das partes da efetiva conversão dos processos físicos para o meio digital.

26/11/2021 – EDIÇÃO 3407

Não houve publicações relevantes.
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4. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

22/11/2021

Não houve publicação de Diário Oficial.

23/11/2021 – EDIÇÃO Nº 300/2021

Não houve publicações relevantes nesta data.

24/11/2021 – EDIÇÃO Nº 301/2021

Não houve publicações relevantes nesta data.

25/11/2021 – EDIÇÃO Nº 302/2021

Não houve publicações relevantes nesta data.

26/11/2021 – EDIÇÃO Nº 303/2021

Não houve publicações relevantes nesta data.
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5. NOTÍCIAS RELEVANTES PUBLICADAS

SUPREMO TRIBUNAL FED ERAL

STF VAI DECIDIR SE SERVIDOR PÚBLICA QUE SEJA PAI SOLTEIRO TEM DIREITO À LICENÇAMATERNIDADE DE 180 DIAS

O recurso, interposto por um médico a quem foi negado o benefício, teve repercussão geral
reconhecida.
Publicado em 22/11/2021

O Supremo Tribunal Federal (STF) irá decidir se é possível estender o benefício da
licença-maternidade de 180 dias a servidores públicos que sejam pais solteiros e se a
extensão desse benefício aos homens está condicionada a indicação prévia (por meio de
lei) de fonte de custeio. A controvérsia é objeto de um Recurso Extraordinário (RE 1348854)
que teve repercussão geral reconhecida pelo Tribunal (Tema 1.182).

Fertilização in vitro

No caso em análise, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recorre de decisão
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que confirmou a concessão da licençamaternidade, por 180 dias, a um perito médico do próprio INSS, pai de crianças gêmeas
geradas por meio de fertilização in vitro e barriga de aluguel.
Na sentença, o juiz de primeiro grau afirmou que, apesar de não haver previsão legal
nesse sentido, o caso é semelhante ao falecimento da mãe, uma vez que as crianças serão
cuidadas exclusivamente pelo pai. Observou, ainda, que a Lei 12.873/2013 alterou a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para inserir a possibilidade de concessão da
licença de 120 dias ao empregado adotante ou que obtiver guarda judicial para fins de
adoção.
No acórdão, o TRF-3 concluiu que o direito ao salário-maternidade deve ser estendido
ao pai solteiro cuja prole tenha sido concebida por meio de técnicas modernas de fertilização
Página | 52

in vitro e gestação por substituição. A finalidade das licenças parentais, segundo o tribunal,
é privilegiar o desenvolvimento do recém-nascido, e negar-lhe esse direito viola o princípio
da isonomia material em relação às crianças concebidas por meios naturais.

Diferenças biológicas

No recurso ao STF, o INSS sustenta que, embora a licença-maternidade seja um
benefício do filho, o texto constitucional é claro ao estabelecer que ela é dada à mulher
gestante, em razão de suas características físicas e diferenças biológicas que a vinculam ao
bebê de modo diferenciado do vínculo com o pai, como, por exemplo, na amamentação.
Para a autarquia, negar o benefício, no caso, não representa falta de assistência aos filhos,
pois o pai tem direito à licença paternidade pelo período estabelecido em lei (cinco dias).
O INSS argumenta, ainda, que a concessão do benefício sem a correspondente fonte
de custeio viola o artigo 195, parágrafo 5º, da Constituição Federal e traz grande prejuízo ao
erário. Da mesma forma, alega que a decisão do TRF-3 atinge a esfera jurídica de toda a
Administração pública.

Repercussão geral

Em manifestação no Plenário Virtual, o relator, ministro Alexandre de Moraes,
destacou a relevância da discussão, diante da ausência de previsão expressa na
Constituição Federal ou na legislação infraconstitucional de regência sobre a matéria.
Observou, ainda, a necessidade de discutir se a extensão do benefício ao homem está
condicionada à indicação da correspondente fonte de custeio.
Para o relator, o INSS cumpriu a obrigação de demonstrar que o tema tem ampla
repercussão e é de suma importância para o cenário político, social e jurídico, além de
comprovar que a matéria não interessa apenas às partes envolvidas na controvérsia. Ambos
requisitos são necessários para o reconhecimento da repercussão geral.
O ministro lembrou que o STF já reconheceu a repercussão geral e julgou alguns
temas correlatos, fixando teses como a da inconstitucionalidade da adoção de regras em
contrato de previdência complementar para reduzir o valor do benefício das mulheres em
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razão do menor tempo de contribuição (Tema 452) e a de que os prazos da licença-adotante
não podem ser inferiores aos prazos da licença-gestante (Tema 782).

STF DECIDE QUE DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS DO SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO POR
DECRETO É CONSTITUCIONAL

Para o Plenário, não há incompatibilidade com o princípio constitucional da legalidade
tributária.
Publicado em 22/11/2021

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a regulamentação,
por meio de decreto, do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) é compatível com o princípio
constitucional da legalidade tributária. A questão foi discutida em duas ações: o Recurso
Extraordinário (RE) 677725, com repercussão geral (Tema 554) e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4397, julgadas na sessão virtual encerrada em 10/11.
O FAP, previsto no artigo 10 da Lei 10.666/2003, é o multiplicador que define o
aumento ou a redução da alíquota de contribuição das empresas para o Seguro Acidente de
Trabalho (SAT), destinado ao financiamento da aposentadoria especial, devida ao segurado
que tiver trabalhado em condições especiais que prejudiquem sua saúde ou sua integridade
física. As alíquotas do SAT são de 1%, 2% e 3%, e a lei autoriza sua redução de até 50%
ou sua majoração em até 100%, segundo o desempenho da empresa em relação ao grau
de risco de sua atividade econômica.

Necessidade de lei

No RE 677725, de relatoria do ministro Luiz Fux, presidente do STF, o Sindicato das
Indústrias Têxteis do Rio Grande do Sul questiona decisão do Tribunal Regional Federal da
4ª Região (TRF-4), que validou a definição, por decreto, dos critérios para redução ou
majoração das alíquotas segundo o grau de risco (leve, médio ou alto) da atividade
econômica preponderante da empresa. De acordo com o sindicato, a Constituição (artigo
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150, inciso I) veda o aumento de tributos sem a aprovação de lei específica para esta
finalidade.

Função arrecadatória

Na ADI 4397, relatada pelo ministro Dias Toffoli, a Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) afirma que, ao atribuir a decretos a
possibilidade de fixação de alíquotas de tributos, a lei viola o princípio da razoabilidade.
Argumenta, ainda, que a norma não visa à redução do risco ambiental do trabalho, mas à
arrecadação.

Elementos essenciais

Em seu voto, o ministro Fux observou que a delegação legislativa para que o
Executivo fixe os critérios para a redução ou a majoração das alíquotas se refere apenas à
definição dos critérios extrajurídicos, técnicos, de natureza objetiva, e não aos elementos
essenciais à sua cobrança, como fato gerador, base de cálculo e alíquotas, previstos na Lei
8.212/1991 (artigo 22, inciso II).
Ele explicou que, de acordo com o entendimento consolidado do STF, no julgamento
do RE 343446, o fato de a lei remeter ao regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave" não implica ofensa aos
princípios constitucionais da legalidade genérica (artigo 5º, inciso II) e da legalidade tributária
(artigo 150, incisos I e IV).

Tese
A tese de repercussão geral fixada no RE 677725 é a seguinte: “O Fator Acidentário
de Prevenção (FAP), previsto no artigo 10 da Lei 10.666/2003, nos moldes do regulamento
promovido pelo Decreto 3.048/1999 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (artigo
150, inciso I, da Constituição Federal de 1988)”.
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Redução de acidentes de trabalho

Em seu voto na ADI 4397, o ministro Toffoli destaca que a norma questionada é
condizente com o sistema jurídico de tutela do meio ambiente do trabalho e, em última
análise, com a proteção do trabalhador contra acidentes. Nesse sentido, a lei deixou para o
Poder Executivo o tratamento de matérias ligadas à estatística, à atuária e à pesquisa de
campo, dada sua maior capacidade para tratar desses assuntos. Ele considera que a
utilização simultânea do poder de fiscalização do Estado e do instrumento tributário tem
como objetivo redução dos acidentes de trabalho.
Segundo Toffoli, a eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo faria
com que os contribuintes passassem a recolher o tributo apenas com base nas alíquotas
coletivas, o que acarretaria majoração da contribuição para muitos. Ele citou levantamento
da Secretaria de Previdência, relativamente ao FAP 2020, vigência 2021, que mostra que
92,08% dos estabelecimentos tiveram a alíquota reduzida. “A invalidação da norma
resultaria, ainda, na perda de mecanismo jurídico que otimiza a função extrafiscal da exação,
reduzindo, assim, o âmbito de proteção do trabalhador e do meio ambiente de trabalho”,
concluiu.

ICMS MAIOR SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA É INCONSTITUCIONAL,
DECIDE STF

A decisão foi tomada no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral.
Publicado em 24/11/2021

O Supremo Tribunal Federal decidiu que a cobrança de alíquota do Imposto de
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) superior a 17% sobre as operações de
fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação é inconstitucional. A
decisão, majoritária, foi tomada no Recurso Extraordinário (RE) 714139, com repercussão
geral, que teve julgamento encerrado na sessão virtual finalizada em 22/11.
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Produtos supérfluos

O RE foi interposto pelas Lojas Americanas S.A. contra decisão do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina (TJ-SC) que confirmou a constitucionalidade de dispositivo da Lei
estadual 10.297/1996 (artigo 19, inciso I, alínea “a”), que enquadrou energia elétrica e
telecomunicações entre os produtos supérfluos, prevendo a alíquota de 25% para o ICMS.
Segundo a empresa, a lei ofende os princípios da isonomia tributária e da seletividade do
imposto estadual, pois prevê alíquotas maiores para serviços essenciais.

Serviços essenciais

O caso começou a ser julgado em junho deste ano, mas foi suspenso após pedido de
vista do ministro Gilmar Mendes e retomado na última sessão virtual. Em seu voto, o relator
do recurso, ministro Marco Aurélio (aposentado), observou que a Constituição Federal
admite a fixação de alíquotas diferenciadas de ICMS para as diferentes mercadorias e
serviços (artigo 155, inciso III). Contudo, adotada essa técnica, chamada de seletividade, o
critério dever ser o da essencialidade dos bens e serviços.
No caso em análise, o ministro considerou inequívoco que energia elétrica e
telecomunicação estão entre os bens e serviços de primeira necessidade e, por isso, devem
ter carga tributária fixada em patamares menores que os produtos supérfluos. Segundo o
relator, o acréscimo na tributação de itens essenciais não gera realocação dos recursos,
porque se trata de itens insubstituíveis. Ele lembrou, por exemplo, que a pandemia da covid19 demonstrou a essencialidade de serviços como a internet e a telefonia móvel, que
viabilizaram a prestação de outras atividades essenciais, como saúde, educação e a
prestação jurisdicional.

Seletividade

Na avaliação do relator, o desvirtuamento da técnica da seletividade, considerada a
maior onerosidade sobre bens de primeira necessidade, não se compatibiliza com os
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fundamentos e objetivos contidos no texto constitucional, seja sob o ângulo da dignidade da
pessoa humana, seja sob a óptica do desenvolvimento nacional.
O relator foi acompanhado pelas ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia e pelos
ministros Nunes Marques, Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski.

Divergência

Para o ministro Alexandre de Moraes, é possível aplicar alíquotas diferenciadas em
razão da capacidade contributiva do consumidor, do volume de energia consumido ou da
destinação do bem. Em relação aos serviços de telecomunicações, o ministro considera que
a estipulação de alíquota majorada, sem adequada justificativa, ofende o princípio da
seletividade do ICMS. Ele foi acompanhado pelos ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar
Mendes.

Tese

A tese de repercussão geral fixada, que servirá de parâmetro para a resolução de
processos semelhantes, foi a seguinte: “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da
seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS,
discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e
serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada
a essencialidade dos bens e serviços”.
O julgamento será retomado na sessão virtual que se iniciará na próxima sexta-feira
(26), para a definição da modulação da decisão.
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL OTIMIZA CATALOGAÇÃO DE LEGISLAÇÃO NO BANCO DE
JURISPRUDÊNCIA DO STF

Iniciativa agiliza e padroniza o tratamento de dados disponíveis na página de pesquisa de
jurisprudência do Tribunal.
Publicado em 25/11/2021

O Supremo Tribunal Federal passou a contar, esta semana, com uma nova
ferramenta de trabalho, que extrai automaticamente a legislação citada em acórdãos e
decisões monocráticas. A iniciativa integra um projeto mais amplo de modernização da
página de pesquisa de jurisprudência do STF e de otimização do tratamento de dados,
conduzido pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e pela Secretaria de Gestão
de Precedentes (SPR) do Tribunal.

Catalogação de legislação

A busca por legislação é uma das principais funcionalidades da página de
jurisprudência do portal do STF. Por meio desse recurso, os usuários informam um ato
normativo de interesse e, em resposta, recuperam todos os acórdãos e todas as decisões
monocráticas que o mencionam.
Para viabilizar esse tipo de busca, a Coordenadoria de Jurisprudência do STF analisa,
diariamente, centenas de decisões. Cada norma (constituições, leis, decretos, portarias,
tratados, projetos de lei, regimentos internos etc.) e cada elemento (artigos, incisos, alíneas,
parágrafos etc.) referenciados nos textos são registrados, de forma organizada, no banco de
jurisprudência. O novo sistema auxilia exatamente nessa tarefa, com uso de inteligência
artificial.

Funcionamento do sistema

De início, a ferramenta percorre a íntegra dos documentos para reconhecer os
dispositivos legais citados. Em seguida, o sistema detecta as relações de hierarquia entre
diferentes elementos e os correlaciona às respectivas normas. Por fim, o programa adapta
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as informações aos padrões do banco de jurisprudência e apresenta os dados à equipe
responsável, que os valida por meio de uma nova interface, construída com foco na
simplificação do processo de edição.
A ferramenta é capaz de identificar variações de grafia (artigo, art. ou ART.; parágrafo,
par. ou §) e de ordenação e reconhecer apelidos de normas (Lei de Droga, por exemplo).

Tecnologia

O sistema foi desenvolvido, de forma customizada, pela STI, em parceria com a
empresa Digesto Pesquisa e Banco de Dados S.A., e está sendo utilizado diariamente por
cerca de 30 usuários internos da área de jurisprudência.
A legislação é extraída por um modelo de reconhecimento de entidades nomeadas
(named-entity recognition - NER), que emprega redes neurais (neural networks) e foi treinado
em uma coleção de 20 mil acórdãos cujas normas já haviam sido previamente catalogadas
pela Coordenadoria de Jurisprudência. Em complemento a esse modelo e para apoiar o
sistema, a empresa contratada também construiu um dicionário de apelidos de normas e
estruturou um conjunto de regras destinadas a identificar as relações de hierarquia dos
elementos com as normas correspondentes e dos elementos entre si.
Projeto “Ferramentas de Indexação e Pesquisa de Jurisprudência”

O desenvolvimento do extrator de legislação é uma das etapas do projeto
“Ferramentas de Indexação e Pesquisa de Jurisprudência”. Além da nova página de
pesquisa disponível no portal do STF, lançada em maio de 2020, essa iniciativa já resultou
na construção de um sistema de extração automática de precedentes citados e de um
programa de comparação de acórdãos e decisões monocráticas.
“O projeto, como um todo, foi planejado para substituir sistemas antigos por
ferramentas mais modernas, adaptáveis e que pudessem acompanhar a evolução dos
mecanismos de indexação e de busca de informações mundo afora”, explica o coordenador
de Soluções Corporativas, Júlio César Gomides. Segundo ele, a iniciativa facilita o cotidiano
dos usuários externos, por meio de uma pesquisa de jurisprudência simples e eficiente, e
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dos usuários dos sistemas internos, que passam a ter o apoio de soluções inteligentes que
reduzem o tempo de análise. “Dessa forma, atividades repetitivas e essencialmente
operacionais são delegadas aos algoritmos de inteligência artificial, que deixam com os
analistas e técnicos atividades mais complexas”.

Catalogação de precedentes

Outro empreendimento foi a construção de um programa para identificar os
precedentes citados pelos ministros em seus votos, em funcionamento desde agosto de
2020.
A aplicação reconhece acórdãos, decisões monocráticas e volumes da Revista
Trimestral de Jurisprudência (RTJ) mencionados nos textos e, em seguida, valida essas
informações nas próprias bases de dados do Tribunal. Para tanto, foi construída uma
gramática específica, que combina expressões regulares, a fim de detectar os julgados
referenciados pelos ministros.

Comparação de documentos

Já na terceira fase do projeto, concluída em fevereiro de 2021, criou-se uma
ferramenta de comparação para aferir a similaridade entre documentos. O sistema foi
concebido para auxiliar a atividade de agrupamento de acórdãos e decisões monocráticas
no mesmo sentido, tradicionalmente realizada pela equipe da Coordenadoria de
Jurisprudência com o objetivo de evitar repetições excessivas na base de dados.
Antigamente, para cada decisão publicada, a equipe realizava manualmente uma
busca específica, à procura de documentos semelhantes que pudessem ser reunidos.
Agora, essa atividade é executada automaticamente pelo programa, que compara, parágrafo
a parágrafo, os documentos do banco de jurisprudência e sinaliza à equipe responsável a
existência de acórdãos ou decisões monocráticas semelhantes, com a indicação do grau de
similaridade entre eles.
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Essa ferramenta se apoia em um modelo pré-treinado de text embedding, que, a partir
de redes neurais, gera uma representação vetorial dos parágrafos dos documentos e, assim,
permite quantificar a semelhança entre os textos.

Corte Digital

As iniciativas de automatização de atividades da Coordenadoria de Jurisprudência do
STF incorporam ao dia a dia da unidade técnicas modernas de processamento de linguagem
natural (PLN) e, dessa forma, representam um importante passo rumo à integração entre
inteligência artificial e inteligência humana, diretriz da gestão do ministro Luiz Fux.
“Essas ferramentas são muito importantes para o trabalho desenvolvido na
Coordenadoria de Jurisprudência, porque trazem maior agilidade e favorecem a
padronização no tratamento dos dados”, afirma Aline Dourado, coordenadora do setor.
“Tudo isso colabora para termos uma pesquisa de jurisprudência ainda mais eficiente”.

MINISTRO LUIZ FUX VOTA PELA INCONSTITUCIONALIDADE
SANEAMENTO BÁSICO

DO

NOVO

MARCO

DO

Julgamento prosseguirá na próxima semana com o voto dos demais ministros
Publicado em 25/11/2021

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, nesta quinta-feira (25), o julgamento de
quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) que questionam a validade de
dispositivos do Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020). Até o momento,
o único voto apresentado foi o do relator, ministro Luiz Fux, presidente do STF, no sentido
da constitucionalidade das normas.
As ações foram ajuizadas pelo Partido Democrático Trabalhista (ADI 6492), pelo
Partido Comunista do Brasil, Partido Socialismo e Liberdade e Partido dos Trabalhadores
(ADI 6536), pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ADI 6583)
e pela Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (ADI 6882). A
argumentação principal é de que as novas regras podem criar um monopólio do setor privado
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nos serviços de fornecimento de água e esgoto, em prejuízo da universalização do acesso
e da modicidade de tarifas.

Serviço mais eficiente

O julgamento foi retomado com a manifestação do procurador-geral da República,
Augusto Aras, que encerrou a fase de sustentações orais, iniciada na quarta-feira (24). Ele
afirmou que não há, na norma, violação a princípios constitucionais ou à segurança jurídica.
Segundo Aras, o novo modelo foi uma opção política do legislador entre as diversas
possibilidades técnicas para a prestação do serviço de forma mais eficiente, universal e
acessível.

Regiões metropolitanas

Para o ministro Luiz Fux, a possibilidade de que os estados instituam normas para a
integração compulsória de regiões metropolitanas, visando ao planejamento e à execução
de serviços de saneamento básico não é incompatível com a autonomia municipal. Ele
destacou que, embora o saneamento seja tradicionalmente reconhecido como serviço
público de interesse local, por vezes o interesse comum determina a formação de
microrregiões e regiões metropolitanas para a transferência de competências para o estado.
Fux lembrou que, na ADI 1842, o Supremo se manifestou pela constitucionalidade da
instituição de região metropolitana para saneamento básico, por entender que o modelo
federativo atual exige a gestão compartilhada entre os entes para promover direitos e
assegurar a eficiência estatal. Segundo o relator, em razão do alto custo dos serviços, essa
forma de gestão beneficia os municípios mais pobres.

Custos dos serviços

Em relação aos custos dos serviços, o presidente do STF considera que os arranjos
federativos representam um dos trunfos do novo marco regulatório para promover a
modicidade tarifária. Em seu entendimento, quando o estado organiza uma “unidade
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regional” voltada à concessão dos serviços públicos de saneamento, há uma tendência a
defender os interesses de todo o território sob sua jurisdição, incluindo municípios mais
distantes das capitais ou de outras metrópoles.

Padronização

Em relação à competência atribuída à Agência Nacional de Águas e Saneamento
Básico (ANA) para criar normas como a regulamentação tarifária e a padronização dos
instrumentos negociais, o ministro entende que não há ofensa ao princípio federativo.
Também é válido, em seu entendimento, o mecanismo de compliance inserido no artigo 50
da Lei 11.445/2017, que exige a conformidade regulatória como o requisito para a
transferência de recursos provenientes da União, a partir do atendimento de certas metas,
objetivos, obrigações pelos entes recebedores, inclusive por pactuação contratual.

Segurança jurídica

Sobre esse tema, o ministro argumenta que, apesar da eficácia imediata do regime
preferencial de concessão, o marco regulatório tem regras que harmonizam o futuro desuso
do instituto com a proteção das expectativas dos contratantes e com a continuidade dos
serviços. Entre as medidas de compatibilização estão a fixação de prazo certo, até março
de 2022, para a adequação dos instrumentos às metas de universalização (de que 99% da
população tenha acesso a água potável e 90% a esgoto tratado) e a garantia da execução
dos contratos de programa pelo intervalo remanescente até o termo final pactuado.
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

NÃO CABE RECLAMAR PARA DISCUTIR SOBRESTAMENTO DE PROCESSO DIANTE DE
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO

Publicado em 22/11/2021

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que é incabível
o ajuizamento de reclamação contra decisão que nega ou defere o sobrestamento de um
processo em razão do processamento de pedido de uniformização ou de recurso especial
repetitivo.
Com esse entendimento, o colegiado manteve a decisão monocrática da relatora,
ministra Regina Helena Costa, que indeferiu a reclamação de um aposentado inconformado
com o fato de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região haver negado o sobrestamento da
ação na qual ele pede aposentadoria especial. O aposentado pretendia que o processo
ficasse suspenso até o STJ julgar o Incidente de Uniformização na PET 8.846, pois a
matéria jurídica em discussão seria a mesma.
Ele alegou, entre outros pontos, que o sobrestamento das ações em curso é
consequência lógica do processamento do pedido de uniformização, para garantir a
uniformidade no julgamento da matéria. Ao STJ, o aposentado pediu também a
redistribuição da reclamação ao ministro Og Fernandes, relator da PET 8.846.

Reclamação não é sucedâneo recursal

A ministra Regina Helena Costa afirmou que o relator da decisão que admite o
processamento de pedido de uniformização não fica prevento para o julgamento de eventual
reclamação que vise o sobrestamento de ação com questão semelhante.
Segundo a magistrada, a reclamação, prevista no artigo 105, I, f, da Constituição
Federal, bem como no artigo 988 do Código de Processo Civil, "constitui incidente
processual destinado à preservação da competência deste STJ (inciso I), a garantir a
autoridade de suas decisões (inciso II) e a observância de acórdão proferido em julgamento
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de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência (inciso IV e parágrafo 4º)".
Na avaliação da relatora, por ser um meio de impugnação limitado, não podem ser
ampliadas as hipóteses de conhecimento da reclamação, sob pena de se tornar sucedâneo
recursal.
"O pedido de sobrestamento do processo originário não se enquadra nas hipóteses
de cabimento da reclamação prevista na Constituição Federal, porquanto não restou
configurada a alegada usurpação de competência ou desrespeito à autoridade do STJ",
afirmou.

INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA DESTACA JULGADO SOBRE FORNECIMENTO DE
REMÉDIO OFF LABEL PELO ESTADO

Publicado em 22/11/2021

A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou
a edição 717 do Informativo de Jurisprudência. A equipe de publicação destacou dois
julgamentos nesta edição.
No primeiro processo destacado, a Primeira Seção decidiu que "o Estado não é
obrigado a fornecer medicamento para utilização off label, salvo autorização da Anvisa". O
entendimento foi fixado no PUIL 2.101, de relatoria do ministro Sérgio Kukina.
Em outro julgamento, no REsp 1.787.026, a Terceira Turma entendeu que, "o
condomínio edilício responde pelos danos causados por seus empregados mesmo que fora
do horário de expediente, desde que em razão do seu trabalho". O relator deste caso é o
ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

REPETITIVO: CONTESTAÇÃO SÓ DEVE SER ANALISADA APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR
DE BUSCA E APREENSÃO

Publicado em 23/11/2021
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A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos
especiais repetitivos (Tema 1.040), estabeleceu que, na ação de busca e apreensão
disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve
ocorrer só após a execução da medida liminar.
Com a decisão, o colegiado pacificou divergência existente no tribunal sobre o
momento da apreciação da peça de defesa pelo juiz. Não havia determinação de suspensão
dos processos sobre o mesmo tema.
O precedente qualificado foi fixado, por maioria de votos, no julgamento de recursos
especiais oriundos de ações decididas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). A tese adotada pela corte
estadual foi no mesmo sentido do entendimento do STJ.
O voto vencedor no julgamento foi apresentado pelo ministro Villas Bôas Cueva. Ele
explicou que a controvérsia não diz respeito à possibilidade de apresentação da contestação
antes da execução da liminar de busca e apreensão, mas sim ao momento em que a
contestação deve ser apreciada pela Justiça.
Segundo o magistrado, por meio do artigo 3º do Decreto-Lei 911/1969, o legislador
elegeu a execução da liminar como o marco inicial da contagem do prazo para três efeitos:
a) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário; b) o pagamento
integral da dívida pendente, e, por consequência, a restituição do bem livre de ônus; c) a
apresentação de resposta pelo réu.
"Ou seja, a eleição da execução da medida liminar como termo inicial da contagem
do prazo para contestação revela a opção legislativa clara de assegurar ao credor fiduciário
com garantia real uma resposta satisfativa rápida em caso de mora ou inadimplemento por
parte do devedor fiduciante, incompatível com o procedimento comum", esclareceu o
ministro.

Procedimento especial que busca, primeiro, recuperar o bem

Villas Bôas Cueva apontou que o procedimento especial estruturado pelo DL
911/1969 prevê, em um primeiro momento, a recuperação do bem e, posteriormente, a
possibilidade de purgação da mora e a análise da defesa.
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Em seu voto, o magistrado citou precedentes no sentido de que, estando
demonstrada a falta de pagamento, é impositivo o deferimento da liminar de busca e
apreensão.
"Nesse contexto, condicionar o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão
à apreciação da contestação, ainda que limitada a eventuais matérias cognoscíveis de ofício
e que não demandem dilação probatória (considerada ainda a subjetividade na delimitação
dessas matérias), causaria enorme insegurança jurídica e ameaça à efetividade do
procedimento", afirmou.
Ao propor a tese, o ministro ressaltou que a análise da contestação após o
cumprimento da ordem de busca e apreensão também não oferece risco aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, e que a técnica do contraditório diferido já foi eleita pelo
legislador em outras oportunidades – como nas tutelas provisórias de urgência –, em atenção
a princípios igualmente importantes, como a efetividade da prestação jurisdicional e a
razoável duração do processo.

JURISPRUDÊNCIA EM TESES DESTACA PENHORA DE AUXÍLIO EMERGENCIAL NA PANDEMIA

Publicado em 23/11/2021

A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) disponibilizou a
edição 181 de Jurisprudência em Teses, com o tema Orientações jurisprudenciais
sobre a Covid-19 - IV. A equipe responsável pelo produto destacou duas teses.
A primeira sustenta que "o excesso de prazo para formação da culpa, decorrente da
suspensão dos atos processuais pela superveniência da pandemia da Covid-19, não
configura constrangimento ilegal".
O segundo entendimento aponta que, "por se tratar de verba destinada a garantir a
subsistência do beneficiário no período da pandemia da Covid-19, é impenhorável o auxílio
emergencial concedido pelo governo federal, salvo para o pagamento de prestação
alimentícia (artigo 833, IV e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil)".
A Biblioteca Ministro Oscar Saraiva tem uma edição da série Bibliografias
Selecionadas dedicada ao tema da pandemia, intitulada Covid-19: Aspectos jurídicos.
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A ferramenta

Lançada em maio de 2014, Jurisprudência em Teses apresenta diversos
entendimentos do STJ sobre temas específicos, escolhidos de acordo com sua relevância
no âmbito jurídico.
Cada edição reúne teses identificadas pela Secretaria de Jurisprudência após
cuidadosa pesquisa nos precedentes da corte. Abaixo de cada uma delas, o usuário pode
conferir os precedentes mais recentes sobre o tema, selecionados até a data especificada
no documento.

INDENIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL EXIGE PROVA DE PREJUÍZO E
NEXO CAUSAL

Publicado em 24/11/2021

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reformou acórdão do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que condenou, por suposta violação de direitos autorais,
uma

companhia

de

seguros

que

distribuiu

a

30

mil

corretores

cópias

de

um software adquirido de uma empresa de informática.
Para a Terceira Turma, não houve violação de obrigação principal do contrato, o qual
permitia a distribuição das cópias a terceiros. Além disso, a turma considerou que, embora
a seguradora tenha descumprido determinação contratual de informar à fornecedora
do software quantas cópias haviam sido distribuídas, a ofensa a essa obrigação acessória
não trouxe prejuízos que justificassem a indenização.
Segundo alegado pela empresa fornecedora, o programa de computador estaria
licenciado apenas para uso da companhia de seguros, mas ela teria presenteado milhares
de corretores com cópias do software, descumprindo, dessa forma, o contrato de licença de
uso, além de ter violado seu domínio autoral, conforme o artigo 29, I, da Lei 9.610/1998.
A empresa acrescentou que, mesmo após a seguradora manifestar desinteresse na
renovação do contrato, o programa continuou a ser instalado em computadores e a receber
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grande número de acessos diários, além de continuar havendo solicitações de suporte
técnico.
Por sua vez, a companhia de seguros afirmou que foram firmados dois contratos com
a fornecedora do software e que, no primeiro deles, havia cláusula expressa com previsão
de uso ilimitado e de livre reprodução e distribuição do produto. Asseverou, ainda, ter sido
pactuado por e-mail um valor para que o produto pudesse continuar sendo distribuído após
o término da licença contratada.
Na primeira instância, o juízo entendeu que a seguradora agiu nos limites do contrato,
julgando a ação improcedente. A sentença, contudo, foi reformada pelo TJRJ, que fixou
indenização equivalente ao valor do contrato multiplicado pelo número de cópias
distribuídas.

Proteção jurídica do software e normas aplicáveis aos contratos de informática

A relatora do recurso da seguradora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que, como
apurou o juízo de primeiro grau, a seguradora estava autorizada a distribuir cópias do
programa não apenas para uso nas suas próprias unidades, como também para uso de
terceiros, e constava expressamente do primeiro contrato o dever de comunicar à
proprietária do software o número total de cópias utilizadas.
Para a magistrada, o fato de o segundo contrato ter omitido a obrigação de informar
o número de cópias em uso indica que as partes não teriam mais a intenção de manter esse
ponto do acordo – pois, quando o quiseram, inseriram a previsão de forma expressa no
instrumento.
"É incontroverso que a recorrente (contratante) deixou de informar à recorrida
(contratada) o número de cópias distribuídas e os usuários aos quais elas se destinaram.
Esse descumprimento, todavia, apenas se verificou durante a vigência do primeiro contrato,
findando quando da entrada em vigor da segunda avença, já que nesta houve supressão da
cláusula que previa a referida obrigação", disse a relatora.

Dever de indenizar exige comprovação de prejuízo
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Nancy Andrighi assinalou que o dever de indenizar pode decorrer do descumprimento
de obrigação principal ou acessória, mas, em ambos os casos, é preciso prova de prejuízo
a uma das partes e da relação causal entre o descumprimento e o dano.
No processo, segundo a magistrada, o que se verifica é o descumprimento de uma
obrigação acessória pela contratante, já que a obrigação principal era a remuneração pela
licença de uso do software e pela prestação do serviço de assistência técnica. Porém, a
ministra observou que tal inadimplemento não ocasionou prejuízo à contratada, já que a
contraprestação estipulada para a licença de uso e o suporte técnico era fixa,
independentemente da quantidade de cópias distribuídas.
Ao restabelecer a sentença, a relatora apontou que, se a seguradora tivesse cumprido
a obrigação de informar o número de cópias durante a vigência do primeiro contrato, tal
circunstância não alteraria o valor a ser pago por ela e não resultaria em lucro nem prejuízo
para a outra empresa. "Ante a inexistência de dano, não há que se falar em obrigação de
reparação", concluiu.

NA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
CLASSIFICAÇÃO ORIGINAL

CRÉDITO

TRABALHISTA

SUB-ROGADO

MANTÉM

Publicado em 29/11/2021

Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a sub-rogação do crédito
em recuperação judicial transfere ao novo credor todos os direitos e privilégios do credor
primitivo contra o devedor principal – inclusive a classificação original do crédito, como
preceitua o artigo 349 do Código Civil.
Com base nesse entendimento, o colegiado deu provimento a recurso especial e
classificou como trabalhista – mesma classe a que pertencia em relação ao devedor
originário – um crédito objeto de sub-rogação no processo de recuperação judicial de uma
empresa.
O processo teve origem em ação reclamatória trabalhista julgada procedente. Após
tentativas frustradas de satisfação do crédito junto à devedora principal, a execução foi
redirecionada à empresa condenada subsidiariamente.
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A dívida foi paga à reclamante e, como consequência, a empresa buscou a habilitação
retardatária de seu crédito nos autos da recuperação judicial da devedora principal, pedindo
que o valor fosse incluído na classe dos créditos trabalhistas (classe I).
O pedido foi acolhido em primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo
reclassificou o crédito para a classe III (quirografário), sob o argumento de que, por se tratar
de privilégio pessoal e intransferível, o crédito trabalhista sub-rogado deveria seguir o mesmo
destino previsto pela Lei 11.101/2005 para os créditos dessa natureza que tenham sido
objeto de cessão.

Habilitação retardatária de crédito em recuperação judicial

A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que a norma do artigo 83, parágrafo 4º,
da Lei 11.101/2005 (alterada pela Lei 14.112/2020, mas ainda válida na época dos fatos)
estabelece que os créditos trabalhistas cedidos a terceiros devem ser classificados como
quirografários na hipótese de falência do devedor.
No entanto, segundo a magistrada, tal dispositivo não pode ser aplicado quando se
trata de habilitação retardatária, em recuperação judicial, decorrente de sub-rogação de
crédito (hipótese do artigo 346, III, do Código Civil), ainda que os créditos ostentem
natureza trabalhista.
Isso porque, além de a cessão de crédito e a sub-rogação constituírem institutos
jurídicos distintos e serem regulados de forma autônoma pelo Código Civil, segundo a
ministra, os fundamentos que autorizam a proteção especial do artigo 83, parágrafo 4º, da
Lei de Falência e Recuperação Judicial não estão presentes na hipótese de sub-rogação.
Em seu voto, Nancy Andrighi afirmou que a sub-rogação pressupõe o pagamento,
"somente se perfectibilizando com a satisfação do credor". Por outro lado, ela destacou que
a cessão de crédito ocorre antes que o pagamento seja efetuado, dando margem a eventual
especulação em prejuízo do credor trabalhista.
"O artigo 349 do Código Civil prevê expressamente que a sub-rogação opera a
transferência de todos os direitos, ações, privilégios e garantias detidos pelo credor originário
contra o devedor principal", observou.
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Legislação é favorável ao credor trabalhista

Nancy Andrighi lembrou que os ministros da Terceira Turma, em situação fática
distinta da hipótese em julgamento, já tiveram a oportunidade de sinalizar que,
diferentemente do que ocorre quando se trata de cessão de crédito, a transmissão das
condições pessoais, na sub-rogação, não é incompatível com sua natureza (REsp
1.526.092).
"Os interesses que a norma do artigo 83, parágrafo 4º, da Lei 11.101 de 2005 objetiva
proteger não são vilipendiados pela ocorrência da sub-rogação. Ao contrário, tal
circunstância, como verificada na espécie, vem a ser favorável ao credor trabalhista, pois
acaba por impedir que ele se submeta aos deságios próprios da negociação de um plano de
recuperação judicial", acrescentou.
No caso analisado, a magistrada observou que o plano de soerguimento da empresa
foi aprovado e homologado em momento anterior ao pedido de habilitação do crédito subrogado, de modo que a nova credora não seria capaz de manifestar oposição aos interesses
gerais da classe trabalhista.
"Não se pode evidenciar, portanto, qualquer prejuízo passível de ser causado – não
somente ao credor primitivo, mas a toda a categoria – que possa justificar o afastamento da
regra geral prevista no artigo 349 do Código Civil, segundo a qual, como visto, todos os
privilégios do credor primitivo são transferidos ao novo credor", finalizou a relatora.
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

ATRASO DE UM DIA NA QUITAÇÃO DE ACORDO NÃO IMPEDE APLICAÇÃO DE CLÁUSULA
PENAL

A penalidade, porém, deverá ser reduzida, diante do prazo muito pequeno da inadimplência.
Publicado em 22/11/2021

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Auto Viação Modelo
S.A., de Aracaju (SE), ao pagamento de 5% de multa em razão do atraso de um dia na
quitação de parcela de acordo judicial celebrado com um motorista. De acordo com a
decisão, não se pode excluir por completo a cláusula penal, mas a sua aplicação de forma
integral não se mostra razoável nem proporcional diante do atraso ínfimo.

Atraso

Nos termos do acordo, firmado na 7ª Vara do Trabalho de Aracaju, a empresa deveria
pagar R$ 4 mil ao motorista, em duas parcelas. Ficou estipulada, para o caso de não
pagamento no dia marcado, multa de 50% sobre o valor total do acordo.
A empresa pagou regularmente a primeira parcela, mas atrasou o pagamento da
segunda em um dia, levando o empregado a pedir a aplicação da multa. A pretensão foi
rejeitada pelo juiz da execução e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (SE).
Segundo o TRT, o atraso de apenas um dia demonstrara o intuito do empregador de cumprir
o acordo, e a multa teria a finalidade evitar a negligência do devedor, e não ocasionar o
enriquecimento sem causa do credor.

Razoabilidade e proporcionalidade

Para a Quarta Turma do TST, no entanto, não se pode excluir por completo a multa
prevista no acordo, mas é possível a redução proporcional do seu valor, sem que isso gere
ofensa à coisa julgada. Segundo o relator, ministro Alexandre Ramos, essa conclusão
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decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, também, da
interpretação do acordo com base o artigo 413 do Código Civil, segundo o qual a penalidade
deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em
parte ou se o montante for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a
finalidade do negócio.
A decisão foi unânime.

MANTIDA VALIDADE DE ACORDO ENTRE BANCO E GERENTE DE RELACIONAMENTO COM
QUITAÇÃO GERAL DO CONTRATO

Para a 4ª Turma, uma vez presentes os requisitos legais, não cabe questionar a vontade das
partes.
Publicado em 23/11/2021

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a validade de um
acordo firmado entre o Banco Santander (Brasil) S.A. e uma gerente de relacionamento
para dar quitação geral de todas as parcelas que decorreriam da relação de emprego. Para
o colegiado, se a avença tem por finalidade a quitação total do contrato, não é possível sua
homologação apenas parcial, como haviam decidido as instâncias anteriores.

Acordo

A bancária trabalhou para o Santander entre julho de 2016 e outubro de 2018. No
desligamento, as verbas rescisórias foram quitadas dentro do prazo, e o banco e a
empregada fizeram um acordo extrajudicial em relação a parcelas que poderiam ser objeto
de demanda judicial, como horas extras, participação nos lucros, adicional de transferência
e indenização por danos morais ou materiais.
Na petição em que pediram a homologação do trato, as partes informaram ao juízo
da 1ª Vara do Trabalho de Santo André (SP) que houve “exaustiva negociação” dos valores
e que a proposta final fora aceita pela ex-empregada, devidamente assistida por seu
advogado. O montante final foi fixado em R$ 35 mil.
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Quitação limitada

Ao julgar o pedido, o juízo de primeiro grau limitou a quitação às parcelas
especificadas de forma individualizada, decisão que foi mantida pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região (SP). Entre outros pontos, a sentença considerou que é vedada a
transação de direitos não patrimoniais, e, conforme o artigo 843 do Código Civil, a transação
deve ser interpretada restritivamente, não sendo possível a quitação genérica de parcelas
que não constem na petição de acordo.

Anuência mútua

Para a Quarta Turma do TST, o acordo, assinado pelas duas partes e apresentando
conjuntamente em juízo com pedido de homologação, demonstra a anuência mútua dos
interessados em pôr fim ao contrato. Desse modo, compete ao Judiciário homologá-lo ou
rejeitá-lo integralmente. “Sem quitação geral, o empregador não proporia o acordo nem se
disporia a manter todas as vantagens nele contida”, assinalou o relator do recurso do
Santander, ministro Ives Gandra Filho.
O ministro ressaltou que, para resolver a questão, a Reforma Trabalhista (Lei
13.467/2017) instituiu o procedimento de jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho relativo
à homologação, em juízo, de acordo extrajudicial (artigos 855-B a 855-E da CLT). "Da
simples leitura dos novos comandos de lei, extrai-se a vocação prioritária dos acordos
extrajudiciais para regular a rescisão contratual e, portanto, o fim da relação contratual de
trabalho”, afirmou.
Para o colegiado, estando presentes os requisitos gerais do negócio jurídico e os
específicos preconizados pela lei trabalhista, não cabe questionar a vontade das partes
envolvidas e o mérito do acordado, notadamente quando a lei requer a presença de
advogado para o empregado.
A decisão foi unânime.
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VALOR PAGO A ELETRICISTA A TÍTULO DE ALUGUEL DE VEÍCULO TEM NATUREZA
SALARIAL

O valor pago ultrapassava a metade do salário do empregado.
Publicado em 25/11/2021

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a natureza salarial da
parcela paga pela ABF Engenharia Serviços e Comércio Ltda. a um eletricista, a título de
aluguel de veículo. Com isso, o valor será integrado à remuneração do empregado, com os
reflexos legais pertinentes.

Aluguel

Na reclamação trabalhista, o eletricista, contratado para prestar serviços à Espírito
Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa), disse que a ABF firmara um contrato de locação de
sua Kombi, no valor de R$ 1.250 por mês. Segundo ele, o veículo era necessário para a
execução de suas tarefas, como cortes, religações de urgência e inspeção dos relógios de
energia dos consumidores.
A seu ver, a prática tinha a intenção de burlar a lei, pois se tratava de salário “por
fora”. Ainda conforme sua argumentação, o valor pago não sofria reajustes e era superior a
50% da sua remuneração.

Verba indenizatória

O juízo da 7ª Vara do Trabalho de Vitória (ES) negou o pedido, e a sentença foi
mantida pelo Tribunal Regional da 17ª Região, para o qual não se tratava de uma manobra
com a intenção de fraudar direitos do empregado. Segundo o TRT, o veículo era ferramenta
de trabalho essencial, e o valor pago servia para cobrir despesas referentes ao licenciamento
e gastos com a sua manutenção. “Nesse caso, o valor da locação, pago ao empregado pelo
uso de seu próprio veículo em serviço, tem natureza indenizatória”, concluiu.
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Primazia da realidade

O relator do recurso de revista do eletricista, ministro Mauricio Godinho Delgado,
explicou que a prática habitual altera o contrato de trabalho, gerando direitos e obrigações
novos às partes contratantes. Desse modo, pelo princípio da primazia da realidade, deve-se
buscar sempre a verdade em uma situação de litígio trabalhista.
No caso, o valor mensal recebido a título de locação do veículo era superior a 50%
do salário do eletricista, o que, para o relator, evidencia o intuito de mascarar o efetivo caráter
salarial da contraprestação paga ao empregado. “Constatada a fraude, impõe-se o
reconhecimento da natureza salarial da parcela”, afirmou.
A decisão foi unânime.

COORDENADOR DISPENSADO POR MAU USO DE SENHA REVERTE JUSTA CAUSA E
RECEBERÁ INDENIZAÇÃO

Ele também foi acusado, sem provas, de práticas como desvio de mercadorias e vendas de
notas fiscais.
Publicado em 26/11/2021

Por maioria, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a CRBS
S.A., fabricante e distribuidora de bebidas do Rio de Janeiro (RJ), a pagar R$ 25 mil de
indenização a um coordenador de armazém demitido por justa causa sob acusação de
improbidade, revertida depois por decisão judicial. Para o colegiado, diante da ausência de
provas, é inegável o prejuízo à honra do empregado, que teve sua honestidade colocada em
dúvida.

Irregularidades

O coordenador de armazém, com 23 anos de contrato, foi demitido em julho de 2012,
sob a alegação de “incontinência de conduta”. Segundo a empresa, teriam sido apurados,
em sua gestão no centro de distribuição, irregularidades como diferenças de estoque (que
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revelariam esquema de desvio de mercadorias), pedidos efetuados à margem dos padrões
estabelecidos, vendas de notas fiscais e remuneração irregular de transportadoras.

Senha

Contudo, segundo uma das testemunhas, que atuou como auditor no procedimento
interno, o motivo da dispensa fora sua negligência ao permitir o uso de sua senha, pessoal
e intransferível, por outras pessoas, o que pode ter sido a causa dos prejuízos sofridos pela
empresa. Outros depoentes confirmaram que o compartilhamento da senha com o
coordenador de rota fora chancelada pelo gerente de operação e distribuição.

Falta de isonomia

Ao reverter a justa causa aplicada, o juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
considerou que houve falta de isonomia na conduta da empresa – que demitiu o gestor mais
elevado sem justa causa, mas o coordenador por justa causa. Todavia, a sentença não
reconheceu o dano moral, por entender que o empregado não fora exposto de forma pública
e vexatória.
Entendimento oposto teve o Tribunal Regional da 1ª Região (RJ), que condenou a
CRBS a pagar indenização de R$ 25 mil, em razão de ato ilícito que atentou contra a
dignidade do trabalhador.

Confiança mútua

No julgamento do recurso de revista da CRBS, prevaleceu o voto do ministro Cláudio
Brandão, que afirmou que, se o empregador acusa o empregado de ter praticado ato de
improbidade, a ausência de comprovação da conduta resulta na reversão da dispensa por
justa causa. Segundo ele, o empregado teve sua honestidade colocada em dúvida, o que
não se coaduna com a relação baseada na confiança mútua.
O ministro assinalou, ainda, que a acusação menos grave (e a única comprovada) foi
a de compartilhamento da senha, mas a leitura do processo demonstra que a empresa a
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vinculou às demais, e os fatos atribuídos ao empregado se referem a improbidade. “Devida,
assim, a indenização”, concluiu.
Ficou vencido o ministro Renato de Lacerda Paiva.

APRESENTAÇÃO DE UM RECURSO IMPEDE INTERPOSIÇÃO DE OUTRO, MESMO DENTRO DO
PRAZO LEGAL

O ato de recorrer se completa com a juntada do primeiro recurso ao processo.
Publicado em 26/11/2021

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que o Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) julgue o primeiro recurso ordinário interposto pelo
autor de uma reclamação trabalhista que tramita em segredo de justiça. O colegiado concluiu
que o segundo recurso ordinário apresentado por ele, ainda que no prazo correto, não pode
substituir o primeiro, pois o ato de recorrer já tinha sido consumado com a sua apresentação.

Arquivo errado

O empregado recorreu ao Tribunal Regional depois que o juiz, na primeira instância,
julgara improcedente a reclamação. Ele apresentou dois recursos ordinários no mesmo dia,
com diferença de cerca de uma hora entre eles. Sua alegação foi a de que havia juntado ao
processo o arquivo errado, e, por isso, pediu que o primeiro recurso fosse desconsiderado,
para que o segundo pudesse ser analisado.

Desistência do primeiro recurso

Ao examinar o pedido, o TRT assinalou que dois recursos ordinários, quando
apresentados no prazo legal, podem ser apreciados se o segundo for complemento do
primeiro. Contudo, no caso, o entendimento foi de que a parte havia desistido do primeiro
recurso. Logo, não havia complemento a ser feito no segundo.
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O TRT registrou, também, que não há lei que autorize a apresentação de novo recurso
após a desistência do primeiro, com o argumento de que teria havido equívoco no envio do
arquivo. Nesse contexto, nenhum dos recursos do trabalhador foi analisado.

Preclusão consumativa

A relatora do apelo na Segunda Turma do TST, ministra Maria Helena Mallmann,
explicou que, em situações como essa, o Tribunal considera inexistente o segundo recurso,
porque a juntada do primeiro produz a chamada preclusão consumativa. Na prática, significa
que o trabalhador perde o direito de apresentar novo recurso ordinário no momento em que
propõe o primeiro.
A ministra ainda ressaltou que a parte não poderia ter requerido a desconsideração
do primeiro recurso para que o segundo fosse analisado pelo TRT, pois o ato de recorrer se
completara com a primeira interposição. Por essas razões, defendeu que o primeiro recurso
ordinário fosse julgado pelo Tribunal Regional.

Sem desistência

O presidente do colegiado, ministro José Roberto Pimenta, observou que, se o
trabalhador tivesse pedido a desistência do primeiro recurso, ele teria votado de forma
diferente. Na sua opinião, ele pretendeu somente acrescentar argumentos com a
apresentação do segundo apelo.
A decisão foi unânime.
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RECEITA FEDERAL

Sem publicações relevantes.
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