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1. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

27/12/2021 – EDIÇÃO 243, SEÇÃO 1

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

PORTARIA SAJ/SG/PR Nº 2, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2021

D ISPÕE SOBRE A R EVISTA J URÍDICA DA P RESIDÊNCIA
DA

R EPÚBLICA .

O SUBCHEFE PARA ASSUNTOS JURÍDICOS DA SECRETARIA-GERAL DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, tendo em vista o disposto no art. 23, caput, inciso VII, e
no art. 28 do Anexo I ao Decreto nº 9.982, de 20 de agosto de 2019, resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A Revista Jurídica da Presidência da República - RJP será editada pela Subchefia
Adjunta para Estudos Jurídicos, Revisão e Consolidação Normativa da Subchefia para
Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Art. 2º A RJP tem como missão estimular pesquisas independentes sobre temas jurídicos
relevantes para a administração pública e promover maior intercâmbio entre seus órgãos
jurídicos e a produção científica nacional.

Art. 3º A RJP será editada com periodicidade quadrimestral, em meio digital, e terá acesso
público e gratuito.
§ 1º Edições comemorativas da RJP poderão ser disponibilizadas de forma impressa.

§ 2º Todas as edições serão disponibilizadas no sítio eletrônico da RJP.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E DO PROCESSO EDITORIAL

Art. 4º A estrutura editorial da RJP é composta por:
I - editor responsável;
II - Conselho Editorial; e
III – consultores ad hoc.

Art. 5º O Subchefe Adjunto para Estudos Jurídicos, Revisão e Consolidação Normativa da
Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República é o
editor responsável pela RJP, com a atribuição de operacionalizar a edição do periódico.

Art. 6º O Conselho Editorial será composto:
I - pelo Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República,
que o presidirá;
II - pelo editor responsável;
III - pelo Coordenador-Geral do Centro de Estudos Jurídicos da Subchefia Adjunta para
Estudos Jurídicos, Revisão e Consolidação Normativa da Subchefia para Assuntos Jurídicos
da Secretaria-Geral da Presidência da República; e
IV - por dez membros de notável saber jurídico.
§ 1º Os membros de que trata o inciso IV do caput serão indicados em ato do Presidente do
Conselho Editorial, para a composição do Conselho Editorial da seguinte maneira:
I - dois membros convidados por período indeterminado; e
II - oito membros designados pelo período de quatro anos, prorrogável.
§ 2º Incumbe ao editor responsável substituir o Presidente do Conselho Editorial em suas
ausências e seus impedimentos.

Art. 7º Compete ao Conselho Editorial examinar e aprovar artigos científicos, inclusive
trabalhos jurídicos, a serem divulgados pela RJP.

Art. 8º Os consultores ad hoc serão selecionados por meio de parcerias com instituições
públicas e privadas e designados em ato do editor responsável.

Art. 9º Cabe aos consultores ad hoc fazer análise prévia, pelo sistema de revisão por pares
duplo cego, dos trabalhos jurídicos que serão submetidos ao Conselho Editorial.

Art. 10. O processo de submissão de artigos à RJP e o processo de editoração serão
coordenados pelo editor responsável, nos termos estabelecidos nas normas da Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, disponíveis no sítio
eletrônico da RJP.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. A participação no Conselho Editorial e as atividades desenvolvidas pelos consultores
ad hoc serão consideradas prestação de serviço relevante, não remunerada.

Art. 12. Os casos omissos serão dirimidos pelo Subchefe Adjunto para Estudos Jurídicos,
Revisão e Consolidação Normativa da Subchefia para Assuntos Jurídicos da SecretariaGeral da Presidência da República.

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

PEDRO CESAR NUNES FERREIRA
MARQUES DE SOUSA

MINISTÉRIO DO TRABALHO

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 1.010, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2021

A LTERA P ORTARIA Nº 313, DE 22 DE SETEMBRO DE
2021, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO P ERFIL
P ROFISSIOGRÁFICO P REVIDENCIÁRIO (PPP) EM MEIO
ELETRÔNICO .

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o
disposto no art. 68, §§ 3º e 8º do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
nº 3.048, de 6 de maio de 1.999, e alterado pelo Decreto n.º 10.410, de 30 de junho de 2020,
resolve:

Art. 1º A Portaria MTP nº. 313, de 22 de Setembro de 2021, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º A partir 1º de janeiro de 2023 o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP será emitido
exclusivamente em meio eletrônico, a partir das informações constantes nos eventos de
Segurança e Saúde no Trabalho (SST) no Sistema Simplificado de Escrituração Digital das
Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais - eSocial, para os segurados das empresas
obrigadas.
.............................................................................................. "(NR)
"Art. 2º O Perfil Profissiográfico Previdenciário em meio eletrônico corresponde ao histórico laboral
do trabalhador a partir de 1º de janeiro de 2023.
Parágrafo único. O Perfil Profissiográfico Previdenciário em meio físico não será aceito para
comprovação de direitos perante a Previdência Social para períodos trabalhados a partir de 1º de
janeiro de 2023.
..................................................................................................." (NR)
"Art. 6º A partir de sua implantação, o Perfil Profissiográfico Previdenciário em meio eletrônico
deverá ser preenchido para todos os segurados empregados, trabalhadores avulsos e cooperados

vinculados à cooperativa de trabalho ou de produção, independentemente do ramo de atividade
da empresa e da exposição a agentes nocivos." (NR)
"Art. 7º Caberá ao INSS adotar as providências necessárias à recepção das informações do Perfil
Profissiográfico Previdenciário em meio eletrônico e à disponibilização de tais informações ao
segurado a partir de 1º de janeiro de 2023." (NR)

Art. 2º Fica revogado o art. 8º da Portaria MTP nº. 313, de 22 de Setembro de 2021.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor no dia 3 de janeiro de 2022.

ONYX DORNELLES LORENZONI

28/12/2021 – EDIÇÃO 244, SEÇÃO 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.085, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021

D ISPÕE

SOBRE

O

S ISTEMA

E LETRÔNICO

DOS

R EGISTROS P ÚBLICOS – SERP, DE QUE TRATA O ART .
37 DA L EI Nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009, E
ALTERA A
A

L EI Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964,

L EI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973, A L EI Nº

6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, A L EI Nº 8.935,
DE

18 DE NOVEMBRO DE 1994, A L EI Nº 10.406, DE 10

DE JANEIRO DE
DE
EA

2002 – C ÓDIGO C IVIL , A L EI Nº 11.977,

2009, A L EI Nº 13.097, DE 19 DE JANEIRO DE 2015,
L EI Nº 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Objeto
Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos SERP, de que trata o art. 37 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e moderniza e simplifica
os procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos, de que trata
a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e de incorporações imobiliárias, de que trata
a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964.

Âmbito de aplicação
Art. 2º Esta Medida Provisória aplica-se:
I - às relações jurídicas que envolvam oficiais dos registros públicos; e
II - aos usuários dos serviços de registros públicos.

Objetivos do SERP
Art. 3º O SERP tem o objetivo de viabilizar:
I - o registro público eletrônico dos atos e negócios jurídicos;
II - a interconexão das serventias dos registros públicos;
III - a interoperabilidade das bases de dados entre as serventias dos registros públicos e
entre as serventias dos registros públicos e o SERP;
IV - o atendimento remoto aos usuários de todas as serventias dos registros públicos, por
meio da internet;
V - a recepção e o envio de documentos e títulos, a expedição de certidões e a prestação
de informações, em formato eletrônico, inclusive de forma centralizada, para distribuição
posterior às serventias dos registros públicos competentes;
VI - a visualização eletrônica dos atos transcritos, registrados ou averbados nas serventias
dos registros públicos;
VII - o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre as serventias dos
registros públicos e:
a) os entes públicos, inclusive por meio do Sistema Integrado de Recuperação de Ativos Sira, de que trata o Capítulo V da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021; e
b) os usuários em geral, inclusive as instituições financeiras e as demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e os tabeliães;
VIII - o armazenamento de documentos eletrônicos para dar suporte aos atos registrais;

IX - a divulgação de índices e indicadores estatísticos apurados a partir de dados fornecidos
pelos oficiais dos registros públicos, observado o disposto no inciso VII docaputdo art. 7º;
X - a consulta:
a) às indisponibilidades de bens decretadas pelo Poder Judiciário ou por entes públicos;
b) às restrições e gravames de origem legal, convencional ou processual incidentes sobre
bens móveis e imóveis registrados ou averbados nos registros públicos; e
c) aos atos em que a pessoa pesquisada conste como:
1. devedora de título protestado e não pago;
2. garantidora real;
3. arrendatária mercantil financeiro;
4. cedente convencional de crédito; ou
5. titular de direito sobre bem objeto de constrição processual ou administrativa; e
XI - outros serviços, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do
Conselho Nacional de Justiça.
§ 1º Os oficiais dos registros públicos de que trata a Lei nº 6.015, de 1973, integram o SERP.
§ 2º A consulta a que se refere o inciso X do caput será realizada com base em indicador
pessoal ou, quando compreender bem especificamente identificável, mediante critérios
relativos ao bem objeto de busca.
§ 3º O SERP deverá:
I - observar os padrões e requisitos de documentos, de conexão e de funcionamento
estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça; e
II - garantir a segurança da informação e a continuidade da prestação do serviço dos
registros públicos.
§ 4º O SERP terá operador nacional, sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, na
forma prevista no incisos I ou III do caput do art. 44 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil, na modalidade de entidade civil sem fins lucrativos, nos termos
estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça.

Responsabilidade pelo SERP
Art. 4º Compete aos oficiais dos registros públicos promover a implantação e o
funcionamento adequado do SERP, com a disponibilização das informações necessárias,

nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de
Justiça, especialmente das informações relativas:
I - às garantias de origem legal, convencional ou processual, aos contratos de arrendamento
mercantil financeiro e às cessões convencionais de crédito, constituídos no âmbito da sua
competência; e
II - aos dados necessários à produção de índices e indicadores estatísticos.
§ 1º É obrigatória a adesão ao SERP dos oficiais dos registros públicos de que trata a Lei nº
6.015, de 1973, ou dos responsáveis interinos pelo expediente.
§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo ensejará a aplicação das penas previstas
no art. 32 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, nos termos estabelecidos pela
Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça.

Fundo para a Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos
Art. 5º Fica criado o Fundo para a Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico dos
Registros Públicos - FICS, subvencionado pelos oficiais dos registros públicos.
§ 1º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça:
I - disciplinar a instituição da receita do FICS;
II - estabelecer as cotas de participação dos oficiais dos registros públicos;
III - fiscalizar o recolhimento das cotas de participação dos oficiais dos registros públicos; e
IV - supervisionar a aplicação dos recursos e as despesas incorridas.
§ 2º Os oficiais dos registros públicos ficam dispensados de participar da subvenção do FICS
na hipótese de desenvolverem e utilizarem sistemas e plataformas interoperáveis
necessários para a integração plena dos serviços de suas delegações ao SERP, nos termos
estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça.

Extratos eletrônicos por meio do SERP
Art. 6º Os oficiais dos registros públicos, quando cabível, receberão dos interessados, por
meio do SERP, os extratos eletrônicos para registro ou averbação de fatos, atos e negócios
jurídicos, nos termos do disposto no inciso VIII do caput do art. 7º.
§ 1º Na hipótese de que trata o caput:
I - o oficial:

a) qualificará o título pelos elementos, pelas cláusulas e pelas condições constantes do
extrato eletrônico; e
b) disponibilizará ao requerente as informações relativas à certificação do registro em
formato eletrônico; e
II - o requerente poderá, a seu critério, solicitar o arquivamento da íntegra do instrumento
contratual que deu origem ao extrato eletrônico, por meio de documento eletrônico, nos
termos do disposto no inciso VIII do caput do art. 3º, acompanhado de declaração, assinada
eletronicamente, de que corresponde ao original firmado pelas partes.
§ 2º No caso de extratos eletrônicos para registro ou averbação de atos e negócios jurídicos
relativos a bens imóveis, ficará dispensada a atualização prévia da matrícula quanto aos
dados objetivos ou subjetivos previstos no art. 176 da Lei nº 6.015, de 1973, exceto dos
dados imprescindíveis para comprovar a subsunção do objeto e das partes aos dados
constantes do título apresentado, ressalvado o seguinte:
I - não poderá ser criada nova unidade imobiliária por fusão ou desmembramento sem
observância da especialidade; e
II - a dispensa de atualização se subordina à correspondência dos dados descritivos do
imóvel e dos titulares entre o título e a matrícula.
§ 3º Será dispensada, no âmbito do registro de imóveis, a apresentação da escritura de
pacto antenupcial, desde que os dados de seu registro e o regime de bens sejam indicados
no extrato eletrônico de que trata o caput, com a informação sobre a existência ou não de
cláusulas especiais.

Normas complementares
Art. 7º Caberá à Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça
disciplinar os art. 37 a art. 41 e o art. 45 da Lei nº 11.977, de 2009, e o disposto nesta Medida
Provisória, em especial os seguintes aspectos:
I - os sistemas eletrônicos integrados ao SERP, por tipo de registro público ou de serviço
prestado;
II - o cronograma de implantação do SERP e do registro público eletrônico dos atos jurídicos
em todo o País, que poderá considerar as diferenças regionais e as características de cada
registro público;

III - os padrões tecnológicos de escrituração, indexação, publicidade, segurança,
redundância e conservação de atos registrais, de recepção e comprovação da autoria e da
integridade de documentos em formato eletrônico, a serem atendidos pelo SERP e pelas
serventias dos registros públicos, observada a legislação;
IV - a forma de certificação eletrônica da data e da hora do protocolo dos títulos para
assegurar a integridade da informação e a ordem de prioridade das garantias sobre bens
móveis e imóveis constituídas nos registros públicos;
V - a forma de integração do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, de que trata
o art. 76 da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, ao SERP;
VI - a forma de integração da Central Nacional de Registro de Títulos e Documentos, prevista
no § 2º do art. 3º da Lei nº 13.775, de 20 de dezembro de 2018, ao SERP;
VII - os índices e os indicadores estatísticos que serão produzidos por meio do SERP, nos
termos do disposto no inciso II do caput do art. 4º, a forma de sua divulgação e o cronograma
de implantação da obrigatoriedade de fornecimento de dados ao SERP;
VIII - a definição do extrato eletrônico previsto no art. 6º e os tipos de documentos que
poderão ser recepcionados dessa forma;
IX - o formato eletrônico de que trata a alínea "b" do inciso I do § 1º do art. 6º; e
X - outros serviços a serem prestados por meio do SERP, nos termos do disposto no inciso
XI do caput do art. 3º.

Art. 8º A Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça poderá definir,
em relação aos atos e negócios jurídicos relativos a bens móveis, os tipos de documentos
que serão, prioritariamente, recepcionados por extrato eletrônico.

Acesso a bases de dados de identificação
Art. 9º Para verificação da identidade dos usuários dos registros públicos, as bases de dados
de identificação civil, inclusive de identificação biométrica, dos institutos de identificação civil,
das bases cadastrais da União, inclusive do Cadastro de Pessoas Físicas da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia e da Justiça Eleitoral,
poderão ser acessadas, a critério dos responsáveis pelas referidas bases de dados, desde
que previamente pactuado, por tabeliães e oficiais dos registros públicos, observado

disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e na Lei nº 13.444, de 11 de maio de
2017.

Alteração da Lei nº 4.591, de 1964
Art. 10. A Lei nº 4.591, de 1964, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 31-E. ..........................................................................................................
......................................................................................................................................
§ 1º Na hipótese prevista no inciso I do caput, uma vez averbada a construção, o registro de cada
contrato de compra e venda ou de promessa de venda, acompanhado do respectivo termo de
quitação da instituição financiadora da construção, importará na extinção automática do
patrimônio de afetação em relação à respectiva unidade, sem necessidade de averbação
específica.
§ 2º Quando da extinção integral das obrigações do incorporador perante a instituição financiadora
do empreendimento e após a averbação da construção, a afetação das unidades não negociadas
será cancelada mediante averbação, sem conteúdo financeiro, do respectivo termo de quitação
na matrícula matriz do empreendimento ou nas respectivas matrículas das unidades imobiliárias
eventualmente abertas.
§ 3º Em caso de denúncia da incorporação, proceder-se-á à desafetação no mesmo ato de
cancelamento do registro da incorporação, à vista de requerimento do incorporador instruído com
os documentos a que se referem os § 4º e § 5º do art. 34 e com cópias dos recibos de quitação
passados pelos adquirentes, e, na hipótese prevista no inciso III do caput, mediante averbação,
sem conteúdo financeiro, da ata da assembleia geral dos adquirentes que deliberar pela liquidação
a que se refere o § 1º do art. 31-F." (NR)
"Art. 32. O incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terrenos e
acessões que corresponderão às futuras unidades autônomas após o registro, no registro de
imóveis competente, do memorial de incorporação composto pelos seguintes documentos:
.......................................................................................................................................
i) instrumento de divisão do terreno em frações ideais autônomas que contenham a sua
discriminação e a descrição, a caracterização e a destinação das futuras unidades e partes
comuns que a elas acederão;
j) minuta de convenção de condomínio que disciplinará o uso das futuras unidades e partes
comuns do conjunto imobiliário;
.......................................................................................................................................
§ 1º-A O registro do memorial de incorporação sujeita as frações do terreno e respectivas
acessões a regime condominial especial investe o incorporador e os futuros adquirentes na
faculdade de sua livre disposição ou oneração e independe de anuência dos demais condôminos.
.....................................................................................................................................

§ 6º Os oficiais do registro de imóveis terão dez dias úteis para apresentar, por escrito, todas as
exigências que julgarem necessárias ao registro e, satisfeitas as referidas exigências, terão o
prazo de dez dias úteis para fornecer certidão e devolver a segunda via autenticada da
documentação, quando apresentada por meio físico, com exceção dos documentos públicos, e
caberá ao oficial, em caso de divergência, suscitar a dúvida, segundo as normas processuais
aplicáveis.
......................................................................................................................................
§ 14. Quando demonstrar de modo suficiente o estado do processo e a repercussão econômica
do litígio, a certidão esclarecedora de ação cível ou penal poderá ser substituída por impressão
do andamento do processo digital.
§ 15. O registro do memorial de incorporação e da instituição do condomínio sobre as frações
ideais constitui ato registral único." (NR)
"Art. 33. Se, após cento e oitenta dias da data do registro da incorporação, ela ainda não se houver
concretizado, por meio da formalização da alienação ou da oneração de alguma unidade futura,
da contratação de financiamento para a construção ou do início das obras do empreendimento, o
incorporador só poderá negociar unidades depois de averbar a atualização das certidões e de
eventuais documentos com prazo de validade vencido, a que se refere o art. 32.
Parágrafo único. Enquanto não concretizada a incorporação, o procedimento de que trata o caput
deverá ser realizado a cada cento e oitenta dias." (NR)
"Art.43. ..............................................................................................................
I - encaminhar aos adquirentes e à comissão de representantes dos adquirentes a cada três
meses:
a) o demonstrativo do estado da obra e de sua correspondência com o prazo pactuado para
entrega do conjunto imobiliário; e
b) a relação dos adquirentes com os seus endereços residenciais e eletrônicos;
.......................................................................................................................................
§ 1º Deliberada a destituição de que tratam os incisos VI e VII do caput, o incorporador será
notificado extrajudicialmente pelo oficial do registro de imóveis da circunscrição em que estiver
localizado o empreendimento para que, no prazo de quinze dias, contado da data da entrega da
notificação na sede do incorporador ou no seu endereço eletrônico:
I - imita a comissão de representantes na posse do empreendimento e lhe entregue:
a) os documentos correspondentes à incorporação; e
b) os comprovantes de quitação das quotas de construção de sua responsabilidade a que se
referem o § 5º do art. 31-A e o § 6º do art. 35; ou
II - efetive o pagamento das quotas que estiverem pendentes, de modo a viabilizar a realização
da auditoria a que se refere o art. 31-C.
§ 2º Na ata da assembleia geral que deliberar a destituição do incorporador deverão constar os
nomes dos adquirentes presentes, incluídos:

I - a qualificação;
II - o documento de identidade;
III - as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia;
IV - os endereços residenciais ou comerciais completos; e
V - as respectivas frações ideais e acessões a que se vincularão as suas futuras unidades
imobiliárias, com a indicação dos correspondentes títulos aquisitivos, públicos ou particulares,
ainda que não registrados no registro de imóveis.
§ 3º A ata de que trata o § 2º, registrada no registro de títulos e documentos, constituirá documento
hábil para:
I - averbação da destituição do incorporador na matrícula do registro de imóveis da circunscrição
em que estiver registrado o memorial de incorporação; e
II - implementação das medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias:
a) à imissão da comissão de representantes na posse do empreendimento;
b) à investidura da comissão de representantes na administração e nos poderes para a prática
dos atos de disposição que lhe são conferidos pelos art. 31-F e art. 63;
c) à inscrição do respectivo condomínio da construção no CNPJ; e
d) quaisquer outros atos necessários à efetividade da norma instituída no caput, inclusive para
prosseguimento da obra ou liquidação do patrimônio da incorporação.
§ 4º As unidades não negociadas pelo incorporador e vinculadas ao pagamento das
correspondentes quotas de construção nos termos do disposto no § 6º do art. 35 ficam
indisponíveis e insuscetíveis de constrição por dívidas estranhas à respectiva incorporação até
que o incorporador comprove a regularidade do pagamento.
§ 5º Fica autorizada a comissão de representantes a promover a venda, com fundamento no § 14
do art. 31-F e no art. 63 das unidades de que trata o § 4º, expirado o prazo da notificação a que
se refere o § 1º, com aplicação do produto obtido no pagamento do débito correspondente." (NR)
"Art. 44. Após a concessão do habite-se pela autoridade administrativa, incumbe ao incorporador
a averbação da construção em correspondência às frações ideais discriminadas na matrícula do
terreno, respondendo perante os adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora no
cumprimento dessa obrigação.
............................................................................................................................." (NR)
"Art. 50. Será designada, no contrato de construção ou eleita em assembleia geral, a ser realizada
por iniciativa do incorporador, no prazo de até seis meses, contado da data do registro do memorial
de incorporação, uma comissão de representantes composta por, no mínimo, três membros
escolhidos dentre os adquirentes para representá-los perante o construtor ou, no caso previsto no
art. 43, o incorporador, em tudo o que interessar ao bom andamento da incorporação e, em
especial, perante terceiros, para praticar os atos resultantes da aplicação do disposto nos art. 31A a art. 31-F.

............................................................................................................................." (NR)

Alteração da Lei nº 6.015, de 1973
Art. 11. A Lei nº 6.015, de 1973, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º ................................................................................................................
......................................................................................................................................
§ 3º Os registros serão escriturados, publicizados e conservados em meio eletrônico, nos termos
estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, em
especial quanto aos:
I - padrões tecnológicos de escrituração, indexação, publicidade, segurança, redundância e
conservação; e
II - prazos de implantação nos registros públicos de que trata este artigo.
§ 4º É vedado às serventias dos registros públicos recusar a recepção, a conservação ou o registro
de documentos em forma eletrônica produzidos nos termos estabelecidos pela Corregedoria
Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça." (NR)
"Art. 7º-A O disposto nos art. 3º a art. 7º não se aplica à escrituração por meio eletrônico de que
trata o § 3º do art. 1º." (NR)
"Art. 9º ..................................................................................................................
§ 1º Serão contados em dias e horas úteis os prazos estabelecidos para a vigência da prenotação,
para os pagamentos de emolumentos e para a prática de atos pelos oficiais dos registros de
imóveis, de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, incluída a emissão de certidões,
exceto nos casos previstos em lei e naqueles contados em meses e anos.
§ 2º Para fins do disposto no § 1º, consideram-se:
I - dias úteis - aqueles em que houver expediente; e
II - horas úteis - as horas regulamentares do expediente.
§ 3º A contagem dos prazos nos registros públicos observará os critérios estabelecidos na
legislação processual civil." (NR)
"Art. 14. Os oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nesta Lei,
terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas do
Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os
requerer.
.............................................................................................................................." (NR)
"Art. 17. ..............................................................................................................
§ 1º O acesso ou o envio de informações aos registros públicos, quando realizados por meio da
internet, deverão ser assinados com o uso de assinatura avançada ou qualificada de que trata
o art. 4º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, nos termos estabelecidos pela Corregedoria
Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça.

§ 2º Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça poderá estabelecer
hipóteses de uso de assinatura avançada em atos envolvendo imóveis." (NR)
"Art. 19. ...............................................................................................................
§ 1º A certidão, de inteiro teor, será extraída por meio reprográfico ou eletrônico.
§ 2º As certidões do registro civil das pessoas naturais mencionarão, sempre, a data em que foi
lavrado o assento.
.........................................................................................................................................
§ 5º As certidões extraídas dos registros públicos deverão, observado o disposto no § 1º, ser
fornecidas eletronicamente, com uso de tecnologia que permita a sua impressão pelo usuário e a
identificação segura de sua autenticidade, conforme critérios estabelecidos pela Corregedoria
Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, dispensada a materialização das certidões
pelo oficial de registro.
§ 6º O interessado poderá solicitar a qualquer serventia certidões eletrônicas relativas a atos
registrados em outra serventia, por meio do Sistema Eletrônico dos registros públicos - SERP, nos
termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça.
§ 7º A certidão impressa nos termos do disposto no § 5º e a certidão eletrônica lavrada nos termos
do disposto no § 6º terão validade e fé pública.
§ 8º Os registros públicos de que trata esta Lei disponibilizarão, por meio do SERP, a visualização
eletrônica dos atos neles transcritos, praticados, registrados ou averbados, na forma e nos prazos
estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça.
§ 9º A certidão da situação jurídica atualizada do imóvel compreende as informações vigentes de
sua descrição, número de contribuinte, proprietário, direitos, ônus e restrições, judiciais e
administrativas, incidentes sobre o imóvel e o respectivo titular, além das demais informações
necessárias à comprovação da propriedade e à transmissão e à constituição de outros direitos
reais.
§ 10. As certidões do registro de imóveis, inclusive aquelas de que trata o § 6º, serão emitidas nos
seguintes prazos máximos, contados a partir do pagamento dos emolumentos:
I - quatro horas, para a certidão de inteiro teor da matrícula ou do livro auxiliar, em meio eletrônico,
requerida no horário de expediente, desde que fornecido pelo usuário o respectivo número;
II - um dia, para a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel; e
III - cinco dias, para a certidão de transcrições e para os demais casos.
§ 11. No âmbito do registro de imóveis, a certidão de inteiro teor da matrícula contém a reprodução
de todo seu conteúdo e é suficiente para fins de comprovação de propriedade, direitos, ônus reais
e restrições sobre o imóvel, independentemente de certificação específica pelo oficial.
§ 12. Na localidade em que haja dificuldade de comunicação eletrônica, a Corregedoria-Geral da
Justiça Estadual poderá autorizar, de modo excepcional e com expressa comunicação ao público,
a aplicação de prazos maiores para emissão das certidões do registro de imóveis de que trata o
§ 10." (NR)

"Art. 33. Haverá, em cada cartório, os seguintes livros:
............................................................................................................................." (NR)
"Art. 116. ...........................................................................................................
I - Livro A, para os fins indicados nos incisos I e II do caput do art. 114; e
II - Livro B, para matrícula das oficinas impressoras, jornais, periódicos, empresas de radiodifusão
e agências de notícias." (NR)
"Art. 121. O registro será feito com base em uma via do estatuto, compromisso ou contrato,
apresentada em papel ou em meio eletrônico, a requerimento do representante legal da pessoa
jurídica.
§ 1º É dispensado o requerimento de que trata o caput caso o representante legal da pessoa
jurídica tenha subscrito o estatuto, compromisso ou contrato.
§ 2º Os documentos apresentados em papel poderão ser retirados pelo apresentante nos cento e
oitenta dias após a data da certificação do registro ou da expedição de nota devolutiva.
§ 3º Decorrido o prazo de que trata o § 2º, os documentos serão descartados." (NR)
"Art. 127-A. O registro facultativo para conservação de documentos ou conjunto de documentos
de que trata o inciso VII do caput do art. 127 terá a finalidade de arquivamento e autenticação de
sua existência, conteúdo e data, não gerando efeitos em relação a terceiros.
§ 1º O acesso ao conteúdo do registro efetuado na forma prevista no caput é restrito ao requerente
ou à pessoa por ele autorizada, ressalvada:
I - requisição da autoridade tributária, em caso de negativa de autorização sem justificativa aceita;
e
II - determinação judicial.
§ 2º Quando se tratar de registro para fins de conservação de documentos de interesse fiscal,
administrativo ou judicial, o apresentante poderá autorizar, a qualquer momento, a sua
disponibilização para os órgãos públicos pertinentes, que poderão acessá-los por meio do SERP,
sem ônus, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional
de Justiça, dispensada a guarda pelo apresentante.
§ 3º A certificação do registro será feita por termo, com indicação do número total de páginas
registradas, dispensada a chancela ou rubrica em qualquer uma delas.
§ 4º A certidão do registro efetuado na forma prevista no caput conterá a informação expressa e
em destaque de que o registro referido não gera efeitos em relação a terceiros." (NR)
"Art. 129. .............................................................................................................
1º) os contratos de locação de bens imóveis, ressalvados aqueles de competência do registro de
imóveis para averbação da cláusula de vigência e para efeito do direito de preferência no caso de
alienação do imóvel locado, nos termos do disposto nos art. 8º e art. 33 da Lei nº 8.245, de 18 de
outubro de 1991, respectivamente para registro da cláusula de vigência e de preferência no caso
de alienação do imóvel locado;
.........................................................................................................................................

5º) os contratos de compra e venda em prestações, com reserva de domínio ou não, qualquer que
seja a forma de que se revistam, e os contratos de alienação ou de promessas de venda referentes
a bens móveis;
........................................................................................................................................
9º) os instrumentos de sub-rogação e de dação em pagamento;
10º) a cessão de direitos e de créditos, a reserva de domínio, o arrendamento mercantil de bens
móveis e a alienação fiduciária de bens móveis; e
11º) as constrições judiciais ou administrativas sobre bens móveis corpóreos e sobre direitos de
crédito.
§ 1º A inscrição em dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita ao registro de que trata o caput
para efeito da presunção de fraude de que trata o art. 185 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966.
§ 2º O disposto no caput não afasta as competências relativas a registro e a constituição de ônus
e gravames previstas em legislação específica, inclusive o estabelecido:
I - na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro; e
II - no art. 26 da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013." (NR)
"Art. 130. Os atos enumerados nos art. 127 e art. 129 serão registrados no domicílio:
I - das partes, quando residirem na mesma circunscrição territorial;
II - de um dos devedores ou garantidores, quando as partes residirem em circunscrições territoriais
diversas; ou
III - de uma das partes, quando não houver devedor ou garantidor.
§ 1º Os atos de que trata este artigo produzirão efeitos a partir da data do registro.
§ 2º O registro de títulos e documentos não exigirá reconhecimento de firma, cabendo
exclusivamente ao apresentante a responsabilidade pela autenticidade das assinaturas
constantes em documento particular.
§ 3º O documento de quitação ou de exoneração da obrigação constante do título registrado,
quando apresentado em meio físico, deverá conter o reconhecimento de firma do credor." (NR)
"Art. 132. No registro de Títulos e Documentos, haverá os seguintes livros:
...................................................................................................................
IV - Livro D - indicador pessoal, substituível pelo sistema de fichas, a critério e sob a
responsabilidade do oficial, o qual é obrigado a fornecer, com presteza, as certidões pedidas pelos
nomes das partes que figurarem, por qualquer modo, nos livros de registros;
V - Livro E - indicador real, para matrícula de todos os bens móveis que figurarem nos demais
livros, devendo conter sua identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e
anotações necessárias, inclusive direitos e ônus incidentes sobre eles;
VI - Livro F - para registro facultativo de documentos ou conjunto de documentos para conservação
de que tratam o inciso VII do caput do art. 127 e o art. 127-A; e

VII - Livro G - indicador pessoal específico para repositório dos nomes dos apresentantes que
figurarem no Livro F, do qual deverá constar o respectivo número do registro, o nome do
apresentante e o seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia ou, no caso de pessoa jurídica, a
denominação do apresentante e o seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia." (NR)
"Art. 161. As certidões do registro de títulos e documentos terão a mesma eficácia e o mesmo
valor probante dos documentos originais registrados, físicos ou nato-digitais, ressalvado o
incidente de falsidade destes, oportunamente levantado em juízo." (NR)
"Art. 167. ............................................................................................................
I - ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
18) dos contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas
condominiais e de promessa de permuta, a que se refere a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de
1964, quando a incorporação ou a instituição de condomínio se formalizar na vigência desta Lei;
.......................................................................................................................................
30) da permuta e da promessa de permuta;
......................................................................................................................................
44) da legitimação fundiária;
45) do contrato de pagamento por serviços ambientais, quando este estipular obrigações de
natureza propter rem; e
46) do ato de tombamento definitivo, sem conteúdo financeiro;
II - ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
8) da caução e da cessão fiduciária de direitos reais relativos a imóveis;
......................................................................................................................................
21) da cessão do crédito com garantia real sobre imóvel, ressalvado o disposto no item 35;
....................................................................................................................................
30) da sub-rogação de dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das
condições contratuais, em nome do credor que venha a assumir tal condição nos termos do
disposto no art. 31 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, ou do art. 347 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, realizada em ato único, a requerimento do interessado,
instruído com documento comprobatório firmado pelo credor original e pelo mutuário, ressalvado
o disposto no item 35;
......................................................................................................................................
34) da existência dos penhores previstos no art. 178, de ofício, sem conteúdo financeiro, por
ocasião do registro no livro auxiliar em relação a imóveis:
34.1.) de titularidade do devedor pignoratício; ou

34.2) objeto de contratos registrados no Livro nº 2 - Registro Geral;
35) da cessão de crédito ou da sub-rogação de dívida decorrentes de transferência do
financiamento com garantia real sobre imóvel, nos termos do disposto no Capítulo II-A da Lei nº
9.514, de 20 de novembro de 1997; e
36) do processo de tombamento de bens imóveis e de seu eventual cancelamento, sem conteúdo
financeiro.
Parágrafo único. O registro previsto no item 3 do inciso I do caput e a averbação prevista no item
16 do inciso II do caput serão efetuados no registro de imóveis da circunscrição onde o imóvel
estiver matriculado, mediante apresentação de uma via do contrato assinado pelas partes,
admitida a forma eletrônica e bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o
do locador." (NR)
"Art. 169. Todos os atos enumerados no art. 167 são obrigatórios e serão efetuados na serventia
da situação do imóvel, observado o seguinte:
II - para o imóvel situado em duas ou mais circunscrições, serão abertas matrículas em ambas as
serventias dos registros públicos; e
IV - aberta matrícula na serventia da situação do imóvel, o oficial comunicará o fato à serventia de
origem, para o encerramento, de ofício, da matrícula anterior.
§ 1º O registro do loteamento e do desmembramento que abranger imóvel localizado em mais de
uma circunscrição imobiliária observará o disposto no inciso II do caput, devendo as matrículas
das unidades imobiliárias ser abertas na serventia do registro de imóveis da circunscrição em que
estiver situada a unidade imobiliária, procedendo-se às averbações remissivas.
§ 2º As informações relativas às alterações de denominação de logradouro e de numeração predial
serão enviadas pelo Município à serventia do registro de imóveis da circunscrição onde estiver
situado o imóvel, por meio do SERP, podendo as informações de alteração de numeração predial
ser arquivadas para uso oportuno e a pedido do interessado.
§ 3º Na hipótese prevista no inciso II do caput, as matrículas serão abertas:
I - com remissões recíprocas;
II - praticando-se os atos de registro e de averbação apenas no registro de imóveis da
circunscrição em que estiver situada a maior área, averbando-se, sem conteúdo financeiro, a
circunstância na outra serventia; e
III - se a área for idêntica em ambas as circunscrições, se adotará o mesmo procedimento,
procedendo-se aos registros e averbações na serventia de escolha do interessado, averbada a
circunstância na outra serventia, sem conteúdo financeiro." (NR)
"Art. 176. ............................................................................................................
§ 1º .....................................................................................................................
I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro ato de registro ou
de averbação;
.......................................................................................................................................

§ 14. É facultada a abertura da matrícula na circunscrição onde estiver situado o imóvel, a
requerimento do interessado ou de ofício, por conveniência do serviço.
§ 15. Ainda que ausentes alguns elementos de especialidade objetiva ou subjetiva, desde que
haja segurança quanto à localização e à identificação do imóvel, a critério do oficial, e que constem
os dados do registro anterior, a matrícula poderá ser aberta nos termos do disposto no § 14.
§ 16. Não sendo suficientes os elementos de especialidade objetiva ou subjetiva, será exigida a
retificação, no caso de requerimento do interessado na forma prevista no § 14, perante a
circunscrição de situação do imóvel.
§ 17. Os elementos de especialidade objetiva ou subjetiva que não alterarem elementos
essenciais do ato ou negócio jurídico praticado, quando não constantes do título ou do acervo
registral, poderão ser complementados por outros documentos ou, quando se tratar de
manifestação de vontade, por declarações dos proprietários ou dos interessados, sob sua
responsabilidade." (NR)
"Art. 188. Protocolizado o título, se procederá ao registro ou à emissão de nota devolutiva, no
prazo de dez dias, contado da data do protocolo, salvo nos casos previstos no § 1º e nos art. 189
a art. 192.
§ 1º Não havendo exigências ou falta de pagamento de custas e emolumentos, deverão ser
registrados, no prazo de cinco dias:
I - as escrituras de compra e venda sem cláusulas especiais, os requerimentos de averbação de
construção e de cancelamento de garantias;
II - os documentos eletrônicos apresentados por meio do SERP; e
III - os títulos que reingressarem na vigência da prenotação com o cumprimento integral das
exigências formuladas anteriormente.
§ 2º A inobservância ao disposto neste artigo ensejará a aplicação das penas previstas no art. 32
da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional
de Justiça do Conselho Nacional de Justiça." (NR)
"Art. 194. Os títulos físicos serão digitalizados, devolvidos aos apresentantes e mantidos
exclusivamente em arquivo digital, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de
Justiça do Conselho Nacional de Justiça." (NR)
"Art. 198. Havendo exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do
prazo previsto no art. 188 e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data,
identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que:
I - o interessado possa satisfazê-la; ou
II - não se conformando, ou sendo impossível cumpri-la, para requerer que o título e a declaração
de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la.
§ 1º O procedimento da dúvida observará o seguinte:
I - no Protocolo, anotará o oficial, à margem da prenotação, a ocorrência da dúvida;

II - após certificar, no título, a prenotação e a suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas as
suas folhas;
III - em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia
da suscitação e notificando-o para impugná-la, perante o juízo competente, no prazo de quinze
dias; e
IV - certificado o cumprimento do disposto no inciso III, serão remetidos eletronicamente ao juízo
competente as razões da dúvida e o título.
§ 2º A inobservância ao disposto neste artigo ensejará a aplicação das penas previstas no art. 32
da Lei nº 8.935, de 1994, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do
Conselho Nacional de Justiça." (NR)
"Art. 205. Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se, decorridos vinte dias da data
do seu lançamento no Protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em
atender às exigências legais.
Parágrafo único. Nos procedimentos de regularização fundiária de interesse social, os efeitos da
prenotação cessarão decorridos quarenta dias de seu lançamento no protocolo." (NR)
"Art. 206-A. Quando o título for apresentado para prenotação, o usuário poderá optar:
I - pelo depósito do pagamento antecipado dos emolumentos e das custas; ou
II - pelo recolhimento do valor da prenotação e depósito posterior do pagamento do valor restante,
no prazo de cinco dias, contado da data da análise pelo oficial que concluir pela aptidão para
registro.
§ 1º Durante o prazo de que trata o inciso II do caput se manterão os efeitos da prenotação.
§ 2º Efetuado o depósito, os procedimentos registrais serão finalizados com realização dos atos
solicitados e a expedição da respectiva certidão.
§ 3º Fica autorizada a devolução do título apto para registro, em caso de não efetivação do
pagamento no prazo previsto no caput, caso em que o apresentante perderá o valor da
prenotação.
§ 4º Os títulos apresentados por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil
ou pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer as atividades de depósito centralizado ou de
registro de ativos financeiros e de valores mobiliários, nos termos do disposto nos art. 22 e art. 28
da Lei nº 12.810, de 2013, respectivamente, poderão efetuar o pagamento dos atos pertinentes à
vista de fatura.
§ 5º O disposto neste artigo aplica-se às unidades federativas que adotem forma de pagamento
por meio de documento de arrecadação.
§ 6º A reapresentação de título que tenha sido devolvido por falta de pagamento dos emolumentos,
nos termos do disposto no § 3º, dependerá do pagamento integral do depósito prévio.
§ 7º O prazo previsto no caput não é computado dentro do prazo de registro de que trata o art.
188." (NR)

"Art. 213. .............................................................................................................
.......................................................................................................................................
§ 10. Entendem-se como confrontantes os proprietários e titulares de outros direitos reais e
aquisitivos sobre os imóveis contíguos, observado o seguinte:
I - o condomínio geral, de que trata o Capítulo VI do Título III do Livro III da Parte Especial da Lei
nº 10.406, de 2002 - Código Civil, será representado por qualquer um dos condôminos; e
II - o condomínio edilício, de que tratam os art. 1.331 a art. 1.358 da Lei nº 10.406, de 2002 Código Civil, será representado pelo síndico e o condomínio por frações autônomas, de que trata
o art. 32 da Lei nº 4.591, de 1964, pela comissão de representantes.
.....................................................................................................................................
§ 13. Não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel:
I - o título anterior à retificação poderá ser levado a registro desde que requerido pelo adquirente,
promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição; e
II - a prenotação do título anterior à retificação será prorrogada durante a análise da retificação de
registro.
............................................................................................................................." (NR)
"Art. 221. ........................................................................................................
..................................................................................................................................
§ 4º Quando for requerida a prática de ato com base em título físico que tenha sido registrado,
digitalizado ou armazenado, inclusive em outra serventia, será dispensada a reapresentação e
bastará referência a ele ou a apresentação de certidão." (NR)
"Art. 246. Além dos casos expressamente indicados no inciso II do caput do art. 167, serão
averbadas na matrícula as sub-rogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o
registro ou repercutam nos direitos relativos ao imóvel.
......................................................................................................................................
§ 1º-A No caso das averbações de que trata o § 1º, poderá o oficial providenciar, preferencialmente
por meio eletrônico, a requerimento e às custas do interessado, os documentos comprobatórios
necessários junto às autoridades competentes.
............................................................................................................................" (NR)

Alteração da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979
Art. 12. A Lei nº 6.766, de 1979, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art.18. ................................................................................................................
.......................................................................................................................................
IV - .......................................................................................................................
a) dos cartórios de protestos de títulos, em nome do loteador, pelo período de cinco anos;
b) de ações cíveis relativas ao loteador, pelo período de dez anos;

c) da situação jurídica atualizada do imóvel; e
d) de ações penais contra o loteador, pelo período de dez anos;
......................................................................................................................................
§ 6º Na hipótese de o loteador ser companhia aberta, as certidões referidas na alínea "c" do inciso
III e nas alíneas "a", "b" e "d" do inciso IV do caput poderão ser substituídas por exibição das
informações trimestrais e demonstrações financeiras anuais constantes do sítio eletrônico da
Comissão de Valores Mobiliários.
§ 7º Quando demonstrar de modo suficiente o estado do processo e a repercussão econômica do
litígio, a certidão esclarecedora de ação cível ou penal poderá ser substituída por impressão do
andamento do processo digital." (NR)
"Art. 19. O oficial do registro de imóveis, examinada a documentação e encontrada em ordem,
deverá encaminhar comunicação à Prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho
de localização da área, edital do pedido de registro em três dias consecutivos, podendo este ser
impugnado no prazo de quinze dias corridos, contado da data da última publicação.
............................................................................................................................" (NR)

Alteração da Lei nº 8.935, de 1994
Art. 13. A Lei nº 8.935, de 1994, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 30. ..............................................................................................................
......................................................................................................................................
XIV - observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente; e
XV - admitir pagamento dos emolumentos, das custas e das despesas por meios eletrônicos, a
critério do usuário, inclusive mediante parcelamento." (NR)

Alteração do Código Civil
Art. 14. A Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 48-A. As pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial
e em seus atos constitutivos, poderão realizar suas assembleias gerais por meios eletrônicos,
inclusive para os fins do disposto no art. 59, respeitados os direitos previstos de participação e de
manifestação." (NR)
"Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão,
observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas
neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 Código de Processo Civil." (NR)
"Art. 1.142. .........................................................................................................
§ 1º O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que
poderá ser físico ou virtual.

§ 2º Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for virtual, o endereço informado para
fins de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço do empresário individual ou de um dos
sócios da sociedade empresária.
§ 3º Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for físico, a fixação do horário de
funcionamento competirá ao Município, observada a regra geral prevista no inciso II do caput do
art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019." (NR)
"Art. 1.160. A sociedade anônima opera sob denominação integrada pelas expressões "sociedade
anônima" ou "companhia", por extenso ou abreviadamente, facultada a designação do objeto
social.
..........................................................................................................................." (NR)
"Art. 1.161. A sociedade em comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar denominação
aditada da expressão "comandita por ações", facultada a designação do objeto social." (NR)
"Art. 1.358-A. ......................................................................................................
.......................................................................................................................................
§ 2º Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes:
I - o disposto sobre condomínio edilício neste Capítulo, respeitada a legislação urbanística; e
II - o regime jurídico das incorporações imobiliárias de que trata o Capítulo I do Título II da Lei nº
4.591, de 16 de dezembro de 1964, equiparando-se o empreendedor ao incorporador quanto aos
aspectos civis e registrários.
................................................................................................................................" (NR)

Alteração da Lei nº 11.977, de 2009
Art. 15. A Lei nº 11.977, de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 37. Os serviços de registros públicos de que trata a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
promoverão a implantação e o funcionamento adequado do Sistema Eletrônico dos registros
públicos - SERP, nos termos do disposto na Medida Provisória nº 1.085, de 27 de dezembro de
2021." (NR)
"Art. 38. Os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de registros públicos ou por eles
expedidos deverão atender aos requisitos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do
Conselho Nacional de Justiça, com a utilização de assinatura eletrônica avançada ou qualificada,
conforme definido no art. 4º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.
§ 1º Os serviços de registros públicos disponibilizarão serviços de recepção de títulos e de
fornecimento de informações e certidões em meio eletrônico.
§ 2º Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça poderá estabelecer
hipóteses de admissão de assinatura avançada em atos envolvendo imóveis." (NR)

Alteração da Lei nº 13.097, de 2015
Art. 16. A Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 54. ...............................................................................................................
......................................................................................................................................
II - averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, de que a execução foi
admitida pelo juiz ou de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos da previstos
no art. 828 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil;
....................................................................................................................................
IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou
responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do
disposto no inciso IV do caput do art. 792 da Lei nº 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.
§ 1º Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no registro de
imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia
direitos reais sobre o imóvel, ressalvados o disposto nos art. 129 e art. 130 da Lei nº 11.101, de 9
de fevereiro de 2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de
registro de título de imóvel.
§ 2º Não serão exigidos, para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos a que se refere o caput
ou para a caracterização da boa-fé do terceiro adquirente de imóvel ou beneficiário de direito real:
I - a obtenção prévia de quaisquer documentos ou certidões além daqueles requeridos nos termos
do disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985; e
II - a apresentação de certidões forenses ou de distribuidores judiciais." (NR)

Alteração da Lei nº 13.465, de 2017
Art. 17. A Lei nº 13.465, de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 76. ..............................................................................................................
§ 1º O procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da Reurb serão feitos por
meio eletrônico, nos termos do disposto no art. 37 a art. 41 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de
2009.
............................................................................................................................." (NR)

Disposições transitórias
Art. 18. A data final do cronograma previsto no inciso II do caput do art. 7º não poderá
ultrapassar 31 de janeiro de 2023.

Art. 19. O disposto no art. 206-A da Lei nº 6.015, de 1973, deverá ser implementado, em
todo o território nacional, no prazo de cento e cinquenta dias, contado da data de entrada
em vigor desta Medida Provisória.

Revogações
Art. 20. Ficam revogados:
I - os seguintes dispositivos do art. 32 da Lei nº 4.591, de 1964:
a) a alínea "o" do caput; e
b) o § 2º;
II - o art. 12 da Lei nº 4.864, de 29 de novembro de 1965;
III - os seguintes dispositivos da Lei nº 6.015, de 1973:
a) o inciso IV do caput do art. 127;
b) o item 2º do caput do art. 129;
c) o art. 141;
d) o art. 144;
e) o art. 145;
f) o art. 158;
g) os § 1º e § 2º do art. 161;
h) os incisos I e III do caput do art. 169; e
i) os incisos III e IV do caput do art. 198;
IV - o art. 42-A da Lei nº 8.935, de 1994;
V - a Lei nº 9.042, de 9 de maio de 1995;
VI - os seguintes dispositivos da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil:
a) inciso VI do caput do art. 44;
b) o Título I-A do Livro II da Parte Especial; e
c) o art. 1.494;
VII - o art. 2º da Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, na parte em que altera os seguintes
dispositivos da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil:
a) o inciso VI do caput do art. 44; e
b) o Título I-A do Livro II da Parte Especial;
VIII - o art. 32 da Lei nº 12.810, de 2013;
IX - o parágrafo único do art. 54 da Lei nº 13.097, de 2015; e

X - o art. 43 da Lei nº 14.195, de 2021.

Vigência
Art. 21. Esta Medida Provisória entra em vigor:
I - em 1º de janeiro de 2024, quanto ao art. 11 na parte em que altera o art. 130 da Lei nº
6.015, de 1973; e
II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.

Brasília, 27 de dezembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Anderson Gustavo Torres
Marcelo Pacheco dos Guaranys
Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 209, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
ABONO PECUNIÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL.
O abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tem a sua tributação
pelo imposto sobre a renda afastada em decorrência de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça, reconhecida pelo Ato Declaratório PGFN nº 6, de 16 de novembro de
2006.

O adicional constitucional de férias (terço constitucional) incidente sobre o abono
pecuniário de férias, pago no curso do contrato de trabalho, é tributado pelo imposto sobre
a renda.
Dispositivos Legais: Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, art. 17; Regulamento
do Imposto sobre a Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto nº 9.580, de 22 de dezembro
de 2018, art. 682, § 1º; Instrução Normativa RFB nº 1.500, de 29 de outubro de 2014, art.
62; Ato Declaratório PGFN nº 6, de 16 de novembro de 2006.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
CONSULTA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não produz efeitos a consulta quando o fato estiver disciplinado em ato normativo
publicado na Imprensa Oficial antes de sua apresentação.
Dispositivos Legais: Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, art. 52, inciso VI;
Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 16 de setembro de 2013, art. 18, inciso IX.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 14.286, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021

D ISPÕE SOBRE O MERCADO DE CÂMBIO BRASILEIRO , O
CAPITAL

BRASILEIRO

ESTRANGEIRO

NO

INFORMAÇÕES AO

NO

P AÍS

EXTERIOR ,
E

A

O

CAPITAL

PRESTAÇÃO

DE

B ANCO C ENTRAL DO B RASIL ; ALTERA

AS

L EIS Nº 4.131, DE 3 DE SETEMBRO DE 1962, 4.728,

DE

14 DE JULHO DE 1965, 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO

DE

1991, 10.192, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001, E

11.371, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006, E O D ECRETO Nº
23.258, DE 19 DE OUTUBRO DE 1933; E REVOGA AS L EIS
Nº

156, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1947, 1.383, DE 13 DE

JUNHO DE

1951, 1.807, DE 7 DE JANEIRO DE 1953,

2.145, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1953, 2.698, DE 27 DE
DEZEMBRO DE

1955, 4.390, DE 29 DE AGOSTO DE 1964,

5.331, DE 11 DE OUTUBRO DE 1967, 9.813, DE 23 DE
AGOSTO DE
OS

1999, E 13.017, DE 21 DE JULHO DE 2014,

D ECRETOS -L EIS Nº 1.201, DE 8 DE ABRIL DE 1939,

9.025, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1946, 9.602, DE 16 DE
AGOSTO DE
E

1946, 9.863, DE 13 DE SETEMBRO DE 1946,

857, DE 11 DE SETEMBRO DE 1969, A M EDIDA

P ROVISÓRIA Nº 2.224, DE 4 DE SETEMBRO DE 2001, E
DISPOSITIVOS DAS
DE

L EIS Nº 4.182, DE 13 DE NOVEMBRO

1920, 3.244, DE 14 DE AGOSTO DE 1957, 4.595, DE

31 DE DEZEMBRO DE 1964, 5.409, DE 9 DE ABRIL DE
1968, 6.099, DE 12 DE SETEMBRO DE 1974, 7.738, DE
9 DE MARÇO DE 1989, 8.021, DE 12 DE ABRIL DE 1990,
8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994, 9.069, DE 29 DE JUNHO
DE

1995, 9.529, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997, 11.803,

DE

5 DE NOVEMBRO DE 2008, 12.865, DE 9 DE OUTUBRO

DE

2013, 13.292, DE 31 DE MAIO DE 2016, E 13.506, DE

13 DE NOVEMBRO DE 2017, E DOS D ECRETOS -L EIS Nº
2.440, DE 23 DE JULHO DE 1940, 1.060, DE 21 DE
OUTUBRO DE

1969, 1.986, DE 28 DE DEZEMBRO DE

1982, E 2.285, DE 23 DE JULHO DE 1986.

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior,
o capital estrangeiro no País e a prestação de informações ao Banco Central do Brasil, para
fins de compilação de estatísticas macroeconômicas oficiais.

Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Lei, observado o regulamento a ser editado
pelo Banco Central do Brasil, considera-se:
I - residente: a pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no Brasil;
II - não residente: a pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no exterior.

CAPÍTULO II
DO MERCADO DE CÂMBIO

Art. 2º As operações no mercado de câmbio podem ser realizadas livremente, sem limitação
de valor, observados a legislação, as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional e o regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A taxa de câmbio é livremente pactuada entre as instituições autorizadas
a operar no mercado de câmbio e entre as referidas instituições e seus clientes.

Art. 3º As operações no mercado de câmbio podem ser realizadas somente por meio de
instituições autorizadas a operar nesse mercado pelo Banco Central do Brasil, na forma do
regulamento a ser editado por essa autarquia.

Art. 4º A instituição autorizada a operar no mercado de câmbio é responsável:
I - pela identificação e pela qualificação de seus clientes;
II - por assegurar o processamento lícito de operações no mercado de câmbio.
§ 1º A instituição de que trata o caput deste artigo adotará medidas e controles destinados
a prevenir a realização de operações no mercado de câmbio para a prática de atos ilícitos,
incluídos a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, nos termos da Lei nº 9.613,
de 3 de março de 1998, observado o regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil.
§ 2º É de responsabilidade do cliente a classificação da finalidade da operação no mercado
de câmbio, na forma prevista no regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil.
§ 3º As instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio prestarão orientação e
suporte técnico, inclusive por meio virtual, para os clientes que necessitarem de apoio para
a correta classificação de finalidade da operação no mercado de câmbio, de que trata o § 2º
deste artigo.

Art. 5º Compete ao Banco Central do Brasil:
I - regulamentar o mercado de câmbio e suas operações, incluídas as operações deswaps,
e dispor sobre os tipos e as características de produtos, as formas, os limites, as taxas, os
prazos e outras condições;
II - disciplinar a constituição, o funcionamento e a supervisão de instituições autorizadas a
operar no mercado de câmbio, inclusive quando envolverem participação de não residente;
III - autorizar a constituição, o funcionamento, a transferência de controle, a fusão, a cisão e
a incorporação de instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, inclusive quando
envolverem participação de não residente;
IV - autorizar instituições em funcionamento a operar no mercado de câmbio, inclusive
quando envolverem participação de não residente;
V - cancelar, de ofício ou a pedido, nos termos do regulamento a ser editado pelo Banco
Central do Brasil, as autorizações de que tratam os incisos III e IV destecaput;
VI - autorizar, nos termos do regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil, a posse
e o exercício nos órgãos de administração ou nos órgãos previstos no estatuto ou no contrato
social de instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio;
VII - supervisionar as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, para fins do
disposto nesta Lei, e aplicar-lhes as sanções cabíveis de que trata o art. 20 desta Lei;
VIII - regulamentar as contas em reais de titularidade de não residentes, inclusive quanto
aos requisitos e aos procedimentos para sua abertura e sua movimentação;
IX - regulamentar as contas em moeda estrangeira no País, inclusive quanto aos requisitos
e aos procedimentos para sua abertura e sua movimentação;
X - manter as contas de depósito e de compensação, liquidação e custódia, em reais e em
moeda estrangeira, de titularidade de organismos internacionais, observados os limites, os
prazos, as formas e as condições estabelecidos no regulamento a ser editado pelo Banco
Central do Brasil;
XI - manter as contas de depósito e de compensação, liquidação e custódia, em reais, de
titularidade de bancos centrais estrangeiros ou de instituições domiciliadas ou com sede no
exterior que prestem serviços de compensação, liquidação e custódia no mercado
internacional, observados os limites, os prazos, as formas e as condições estabelecidos no
regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º No exercício das atividades de supervisão de que trata este artigo, o Banco Central do
Brasil poderá exigir das instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio a
disponibilização de dados e informações e a exibição de documentos e livros de
escrituração, mantidos em meio físico ou digital, inclusive para a avaliação de suas
operações ativas e passivas e dos riscos assumidos, considerada a negativa de atendimento
como embaraço à fiscalização, sujeita às sanções aplicáveis de que trata o art. 20 desta Lei.
§ 2º Os ativos de organismos internacionais e de bancos centrais estrangeiros mantidos nas
contas de que tratam os incisos X e XI do caput deste artigo são impenhoráveis e imunes à
execução quando utilizados no desempenho de suas funções próprias e não poderão ser
objeto de arresto, de sequestro, de busca e apreensão ou de outro ato de constrição judicial.
§ 3º Aplica-se o disposto no art. 6º da Lei nº 10.214, de 27 de março de 2001, aos ativos de
instituições domiciliadas ou com sede no exterior que prestem serviços de compensação,
liquidação e custódia no mercado internacional, mantidos nas contas de que trata o inciso
XI do caput deste artigo.
§ 4º As contas em reais de titularidade de não residentes de que trata o inciso VIII do caput
deste artigo terão o mesmo tratamento das contas em reais de titularidade de residentes,
excetuados os requisitos e os procedimentos que o Banco Central do Brasil vier a
estabelecer, inclusive em relação a movimentações realizadas na forma prevista pelo art. 6º
desta Lei.

Art. 6º Na forma do regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil, os bancos
autorizados a operar no mercado de câmbio poderão dar cumprimento a ordens de
pagamento em reais recebidas do exterior ou enviadas para o exterior, por meio da utilização
de contas em reais mantidas nos bancos, de titularidade de instituições domiciliadas ou com
sede no exterior e que estejam sujeitas à regulação e à supervisão financeira em seu país
de origem.
Parágrafo único. No âmbito das relações de correspondência bancária internacional em
reais, os bancos de que trata o caput deste artigo devem obter informação sobre a instituição
domiciliada ou com sede no exterior, para compreender plenamente a natureza de sua
atividade, sua reputação e a qualidade da supervisão financeira a que está sujeita e avaliar
seus controles internos em matéria de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento
do terrorismo.

Art. 7º O cancelamento ou a baixa na posição de câmbio referentes aos contratos de compra
de moeda estrangeira que amparem adiantamentos em reais sujeitam o vendedor de moeda
estrangeira ao recolhimento ao Banco Central do Brasil de encargo financeiro não superior
a 100% (cem por cento) do valor do adiantamento.
§ 1º A instituição autorizada a operar no mercado de câmbio compradora da moeda
estrangeira é responsável pelo recolhimento ao Banco Central do Brasil do encargo
financeiro de que trata o caput deste artigo.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional regulamentará o disposto neste artigo e disporá sobre
a forma de cálculo do encargo financeiro de que trata o caput deste artigo e sobre as
hipóteses em que seu recolhimento será dispensado, vedado o estabelecimento de
tratamento diferenciado em razão da natureza do vendedor da moeda estrangeira ou do seu
setor produtivo.

CAPÍTULO III
DO CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR E DO CAPITAL ESTRANGEIRO NO PAÍS

Art. 8º Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se:
I - capitais brasileiros no exterior: os valores, os bens, os direitos e os ativos de qualquer
natureza detidos fora do território nacional por residentes;
II - capitais estrangeiros no País: os valores, os bens, os direitos e os ativos de qualquer
natureza detidos no território nacional por não residentes.
Parágrafo único. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a dispor sobre as hipóteses em
que, considerada a natureza das operações:
I - capitais de residentes, mantidos no território nacional em favor de não residentes, serão
equiparados a capitais brasileiros no exterior;
II - capitais de não residentes, mantidos no exterior em favor de residentes, serão
equiparados a capitais estrangeiros no País.

Art. 9º Ao capital estrangeiro no País será dispensado tratamento jurídico idêntico ao
concedido ao capital nacional em igualdade de condições.

Art. 10. Compete ao Banco Central do Brasil:

I - regulamentar e monitorar os capitais brasileiros no exterior e os capitais estrangeiros no
País quanto a seus fluxos e estoques;
II - estabelecer procedimentos para as remessas referentes ao capital estrangeiro no País,
observadas a legislação, a fundamentação econômica das operações e as condições
usualmente observadas nos mercados internacionais;
III - requisitar, a seu critério, informações sobre os capitais brasileiros no exterior e os capitais
estrangeiros no País, observada a regulamentação a ser editada pelo Banco Central do
Brasil, que poderá dispor, inclusive, sobre os responsáveis, as formas, os prazos e os
critérios para a prestação de informações e as situações em que ela será dispensada.
Parágrafo único. As infrações à regulamentação de que trata o caput deste artigo sujeitam
os responsáveis às penalidades aplicáveis pelo Banco Central do Brasil, na forma do
parágrafo único do art. 20 desta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS INFORMAÇÕES PARA A COMPILAÇÃO DE ESTATÍSTICAS MACROECONÔMICAS
OFICIAIS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL

Art. 11. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a requerer aos residentes as informações
necessárias para a compilação das estatísticas macroeconômicas oficiais.
§ 1º Sem prejuízo do atendimento às requisições de informações formuladas para fins de
apuração de crimes e outras irregularidades pelas autoridades competentes, nos termos da
legislação em vigor, o Banco Central do Brasil e seus agentes guardarão sigilo sobre as
informações individuais obtidas na forma deste artigo, admitida a sua utilização
exclusivamente para fins de compilação de estatísticas ou para os fins previstos no § 2º
deste artigo.
§ 2º Informações individuais obtidas na forma deste artigo, tratadas de modo a não permitir,
direta ou indiretamente, a identificação de seu titular, poderão ser disponibilizadas pelo
Banco Central do Brasil para subsidiar estudos e pesquisas, mediante apresentação de
requisição fundamentada e assinatura de termo de compromisso por parte do interessado.
§ 3º O Banco Central do Brasil regulamentará o disposto neste artigo e poderá dispor sobre
as condições, o detalhamento, a frequência e a periodicidade para a prestação de

informações e sobre as condições para acesso a informações nos termos do § 2º deste
artigo.
§ 4º A regulamentação de que trata o § 3º deste artigo considerará o padrão estatístico
adotado pelo Banco Central do Brasil, as melhores práticas internacionais em matéria de
padrões estatísticos e a razoabilidade do custo de sua observância para as pessoas físicas
e jurídicas obrigadas ao fornecimento de informações.
§ 5º As infrações à regulamentação de que trata este artigo sujeitam os responsáveis às
penalidades aplicáveis pelo Banco Central do Brasil, na forma do parágrafo único do art. 20
desta Lei.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. Fica autorizada a realização de compensação privada de créditos ou de valores
entre residentes e não residentes, nas hipóteses previstas em regulamento do Banco Central
do Brasil.
§ 1º No regulamento de que trata o caput deste artigo, o Banco Central do Brasil poderá
exigir que residentes prestem informações sobre a realização de compensação privada,
observados os prazos, as formas e as demais condições nele previstas.
§ 2º As infrações ao disposto neste artigo e no regulamento a ser editado pelo Banco Central
do Brasil sujeitam os responsáveis às penalidades aplicáveis pelo Banco Central do Brasil,
na forma do parágrafo único do art. 20 desta Lei.

Art. 13. A estipulação de pagamento em moeda estrangeira de obrigações exequíveis no
território nacional é admitida nas seguintes situações:
I - nos contratos e nos títulos referentes ao comércio exterior de bens e serviços, ao seu
financiamento e às suas garantias;
II - nas obrigações cujo credor ou devedor seja não residente, incluídas as decorrentes de
operações de crédito ou de arrendamento mercantil, exceto nos contratos de locação de
imóveis situados no território nacional;
III - nos contratos de arrendamento mercantil celebrados entre residentes, com base em
captação de recursos provenientes do exterior;

IV - na cessão, na transferência, na delegação, na assunção ou na modificação das
obrigações referidas nos incisos I, II e III do caput deste artigo, inclusive se as partes
envolvidas forem residentes;
V - na compra e venda de moeda estrangeira;
VI - na exportação indireta de que trata a Lei nº 9.529, de 10 de dezembro de 1997;
VII - nos contratos celebrados por exportadores em que a contraparte seja concessionária,
permissionária, autorizatária ou arrendatária nos setores de infraestrutura;
VIII - nas situações previstas na regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional,
quando a estipulação em moeda estrangeira puder mitigar o risco cambial ou ampliar a
eficiência do negócio;
IX - em outras situações previstas na legislação.
Parágrafo único. A estipulação de pagamento em moeda estrangeira feita em desacordo
com o disposto neste artigo é nula de pleno direito.

Art. 14. O ingresso no País e a saída do País de moeda nacional e estrangeira devem ser
realizados exclusivamente por meio de instituição autorizada a operar no mercado de
câmbio, à qual caberá a identificação do cliente e do destinatário ou do remetente.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica ao porte, em espécie, de valores:
I - até US$ 10.000,00 (dez mil dólares dos Estados Unidos da América) ou seu equivalente
em outras moedas; e
II - cuja entrada no País ou saída do País seja comprovada na forma do regulamento de que
trata o § 4º deste artigo.
§ 2º Observadas as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil
regulamentará as disposições do caput deste artigo e poderá dispor sobre:
I - a forma, os limites e as condições de ingresso no País e saída do País de moeda nacional
ou estrangeira;
II - os tipos de instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio que não poderão
efetuar o ingresso no País e a saída do País de moeda nacional ou estrangeira, considerados
o porte, a natureza e o modelo de negócio das instituições.
§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará, após o devido processo legal, o
perdimento do valor excedente aos limites referidos no § 1º deste artigo em favor do Tesouro
Nacional, além das sanções penais previstas na legislação específica.

§ 4º Compete à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia
regulamentar o disposto no § 1º deste artigo e aplicar a penalidade de perdimento de que
trata o § 3º deste artigo, na forma dos §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 89 da Medida Provisória
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e de demais disposições constantes da legislação
aplicável.

Art. 15. As instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, observadas as atividades que lhes são permitidas pela legislação,
poderão alocar, investir e destinar para operação de crédito e de financiamento, no País e
no exterior, os recursos captados no País e no exterior, observados os requisitos regulatórios
e prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do
Brasil.

Art. 16. O disposto na alínea "a" do art. 4º da Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, não
se aplica às operações de câmbio efetuadas na forma desta Lei.

Art. 17. O Banco Central do Brasil poderá firmar convênios para compartilhamento de
informações com órgãos e entidades da administração pública federal, consoante suas
áreas de competência, observada a legislação sobre o sigilo bancário e sobre o sigilo fiscal.

Art. 18. Na regulamentação desta Lei, o Banco Central do Brasil:
I - poderá estabelecer exigências e procedimentos diferenciados, segundo critério de
proporcionalidade, considerando aspectos como o valor, o risco e as demais características
da operação no mercado de câmbio, do capital brasileiro no exterior ou do capital estrangeiro
no País;
II - poderá, considerando a abrangência de atuação da instituição interessada em operar no
mercado de câmbio, o volume, a natureza, a capacidade de inovação e os riscos de seu
negócio:
a) estabelecer requerimentos diferenciados e proporcionais para a constituição e o
funcionamento de instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio;
b) dispensar a autorização para constituição e funcionamento das instituições de que trata a
alínea "a" deste inciso.

Art. 19. O disposto nesta Lei não se aplica a operações de compra ou venda de moeda
estrangeira em espécie, no valor de até US$ 500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos
da América) ou seu equivalente em outras moedas, realizadas no País, de forma eventual e
não profissional, entre pessoas físicas.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Aplica-se o disposto no Capítulo II e no art. 36 da Lei nº 13.506, de 13 de novembro
de 2017, às infrações a esta Lei e aos regulamentos a serem editados pelo Conselho
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, às infrações às normas legais
e regulamentares de que tratam os arts. 10, 11 e 12 desta Lei não se aplicam os arts. 2º, 3º
e 4º e os incisos I, III, V e VI do caput do art. 5º da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de
2017.

Art. 21. O art. 6º-A do Decreto nº 23.258, de 19 de outubro de 1933, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 6º-A O Conselho Monetário Nacional disciplinará o disposto no art. 3º deste Decreto e poderá
estabelecer a gradação da multa a que se refere o caput do art. 6º deste Decreto." (NR)

Art. 22. O art. 9º da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 9º As remessas para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações,royalties,
assistência técnica científica, administrativa e semelhantes dependem de prova do pagamento do
imposto sobre a renda devido, se for o caso.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).
§ 3º (Revogado)." (NR)

Art. 23. A Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
9º-A:

"Art. 9º-A. Compete ao Banco Central do Brasil, observadas as diretrizes do Conselho Monetário
Nacional, sem prejuízo do disposto na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976:
I - disciplinar as condições de constituição e de funcionamento das sociedades corretoras de títulos
e valores mobiliários, das sociedades corretoras de câmbio e das sociedades distribuidoras de
títulos e valores mobiliários;
II - autorizar a constituição e o funcionamento e supervisionar as atividades das sociedades
corretoras de títulos e valores mobiliários, das sociedades corretoras de câmbio e das sociedades
distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, aplica-se o disposto na Lei nº 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, na Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, no Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de
1987, na Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997, na Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, e
nas demais disposições da legislação referentes às instituições financeiras:
I - às sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, às sociedades corretoras de câmbio e
às sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários;
II - aos administradores e aos membros da diretoria, do conselho de administração, do conselho
fiscal, do comitê de auditoria e de outros órgãos previstos no estatuto social ou no contrato social
das sociedades referidas no inciso I deste parágrafo;
III - às pessoas físicas e jurídicas e aos administradores e responsáveis técnicos de pessoas
jurídicas que prestem serviço de auditoria independente às sociedades referidas no inciso I deste
parágrafo."

Art. 24. O art. 50 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 50. As despesas referidas na alínea "b" do parágrafo único do art. 52 e no item 2 da alínea
"e" do parágrafo único do art. 71 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de
contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, sejam assinados e averbados no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), passam a ser dedutíveis para fins de apuração
do lucro real, observados os limites e as condições estabelecidos pela legislação.
Parágrafo único. (Revogado)." (NR)

Art. 25. O inciso I do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º ................................................................................................................
Parágrafo único. ..................................................................................................
I - pagamento expressas ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvadas as hipóteses
previstas em lei ou na regulamentação editada pelo Banco Central do Brasil;
............................................................................................................................" (NR)

Art. 26. O art. 1º da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 1º Fica facultada a manutenção, no exterior, dos recursos em moeda estrangeira relativos
aos recebimentos de exportações brasileiras de mercadorias e de serviços para o exterior,
realizadas por pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado)." (NR)

Art. 27. A instituição autorizada a operar no mercado de câmbio não poderá exigir do cliente
documentos, dados ou certidões que estiverem disponíveis em suas bases de dados ou em
bases de dados públicas e privadas de acesso amplo.
Parágrafo único. Independentemente do disposto no caput deste artigo, é facultado ao
cliente optar pela apresentação dos documentos, dados ou certidões de que trata o caput
deste artigo.

Art. 28. Ficam revogados:
I - a Lei nº 156, de 27 de novembro de 1947;
II - a Lei nº 1.383, de 13 de junho de 1951;
III - a Lei nº 1.807, de 7 de janeiro de 1953;
IV - a Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953;
V - a Lei nº 2.698, de 27 de dezembro de 1955;
VI - a Lei nº 4.390, de 29 de agosto de 1964;
VII - a Lei nº 5.331, de 11 de outubro de 1967;
VIII - a Lei nº 9.813, de 23 de agosto de 1999;
IX - a Lei nº 13.017, de 21 de julho de 2014;
X - o Decreto-Lei nº 1.201, de 8 de abril de 1939;
XI - o Decreto-Lei nº 9.025, de 27 de fevereiro de 1946;
XII - o Decreto-Lei nº 9.602, de 16 de agosto de 1946;
XIII - o Decreto-Lei nº 9.863, de 13 de setembro de 1946;
XIV - o Decreto-Lei nº 857, de 11 de setembro de 1969;
XV - a Medida Provisória nº 2.224, de 4 de setembro de 2001;
XVI - o art. 5º da Lei nº 4.182, de 13 de novembro de 1920;

XVII - os arts. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 da Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957;
XVIII - os seguintes dispositivos da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962:
a) arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º;
b) §§ 1º, 2º e 3º do art. 9º;
c) arts. 10 e 11;
d) art. 14;
e) arts. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30;
f) arts. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41;
g) art. 46; e
h) arts. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57;
XIX - os seguintes dispositivos da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964:
a) inciso XXXI do caput do art. 4º; e
b) art. 57;
XX - os seguintes dispositivos da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965:
a) inciso VI do caput do art. 2º;
b) art. 9º;
c) arts. 22, 23, 24 e 25; e
d) § 3º do art. 31;
XXI - o art. 9º da Lei nº 5.409, de 9 de abril de 1968;
XXII - os seguintes dispositivos da Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974:
a) art. 16; e
b) art. 24;
XXIII - o art. 12 da Lei nº 7.738, de 9 de março de 1989;
XXIV - o art. 9º da Lei nº 8.021, de 12 de abril de 1990;
XXV - o parágrafo único do art. 50 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
XXVI - o art. 6º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994;
XXVII - os seguintes dispositivos da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995:
a) art. 65; e
b) art. 72;
XXVIII - o art. 3º da Lei nº 9.529, de 10 de dezembro de 1997;
XXIX - os seguintes dispositivos da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006:
a) §§ 1º e 2º do art. 1º;

b) art. 2º;
c) parágrafo único do art. 3º;
d) art. 4º;
e) o art. 5º; e
f) o art. 7º;
XXX - os seguintes dispositivos da Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008:
a) arts. 7º e 8º; e
b) § 1º do art. 10;
XXXI - o art. 25 da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013;
XXXII - o art. 5º da Lei nº 13.292, de 31 de maio de 2016;
XXXIII - os seguintes dispositivos da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017:
a) art. 40;
b) arts. 42, 43, 44 e 45; e
c) arts. 59, 60, 61 e 62;
XXXIV - os arts. 1º, 2º e 4º do Decreto nº 23.258, de 19 de outubro de 1933;
XXXV - o art. 3º do Decreto-Lei nº 2.440, de 23 de julho de 1940;
XXXVI - o art. 1º do Decreto-Lei nº 1.060, de 21 de outubro de 1969;
XXXVII - o inciso II do caput do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.986, de 28 de dezembro de 1982;
e
XXXVIII - o inciso II do caput do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.285, de 23 de julho de 1986.

Art. 29. Esta Lei entra em vigor após decorrido 1 (um) ano de sua publicação oficial.

Brasília, 29 de dezembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 223, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. BENEFÍCIOS FISCAIS
PRÓPRIOS DO ADQUIRENTE. FRUIÇÃO PELO IMPORTADOR. IMPOSSIBILIDADE
Na ausência de previsão normativa, não é possível a utilização de benefício fiscal próprio do
adquirente de mercadoria importada por empresa que atue por sua conta e ordem.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA Nº 191-COSIT, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
Os benefícios fiscais concernentes ao II, ao IPI-Vinculado, ao PIS/Pasep-Importação
e à Cofins-Importação incidentes na importação de bens destinados a reparo, revisão ou
manutenção de aeronaves aplicam-se apenas nas operações em que o importador de fato
for o próprio possuidor ou proprietário das aeronaves, ou oficina credenciada, por ele
previamente contratada, para a prestação dos referidos serviços, estando afastada, por falta
de previsão normativa, a possibilidade de sua utilização em qualquer modalidade indireta de
importação, a exemplo das operações realizadas por conta e ordem.
Dispositivos Legais: Lei nº 8.032, de 1990, arts. 2º e 3º; Decreto nº 6.759, de 2009,
arts. 104, 241 e 254; Lei nº 10.865, de 2004, art. 8º, §12, VII; Decreto nº 5.171, de 2004, art.
4º, §§ 3º e 4º; Instrução Normativa RFB 1.861, de 2018.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral

31/12/2021 – EDIÇÃO 247, SEÇÃO 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.091, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021

D ISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
VIGORAR A PARTIR DE

1 º DE JANEIRO DE 2022.

OPRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, o salário mínimo será de R$ 1.212,00 (mil e duzentos
e doze reais).
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput, o valor diário do salário mínimo
corresponderá a R$ 40,40 (quarenta reais e quarenta centavos) e o valor horário, a R$ 5,51
(cinco reais e cinquenta e um centavos).

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys
Onyx Lorenzoni
DECRETO Nº 10.921, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021

A LTERA O D ECRETO Nº 10.761, DE 2 DE AGOSTO DE
2021, PARA DISPOR SOBRE O REGIME DE COOPERAÇÃO
MÚTUA PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DA

M ÉDICA F EDERAL .

P ERÍCIA

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 10.761, de 2 de agosto de 2021, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 13-A. O Ministério do Trabalho e Previdência e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
atuarão em regime de cooperação mútua para viabilizar as atividades da Perícia Médica Federal.
§ 1º Ato conjunto do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência e do Presidente do INSS
disporá sobre o regime de cooperação mútua de que trata ocaput.
§ 2º O regime de cooperação mútua implicará a realização de atos e ajustes administrativos pelo
Ministério do Trabalho e Previdência e pelo INSS e incluirá, entre outros temas:
I - gestão de convênios, contratos e instrumentos congêneres;
II - gestão orçamentária, financeira e contábil; e
III - atividades de apoio técnico e administrativo necessárias ao funcionamento regular da Perícia
Médica Federal." (NR)

Art. 2º Os projetos, os serviços e os contratos relativos às atividades da Perícia Médica
Federal de que trata o art. 13-A do Decreto nº 10.761, de 2021, inclusive aqueles em
andamento na data de entrada em vigor deste Decreto, serão geridos e custeados pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS até que seja estabelecida disposição em contrário
no ato conjunto do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência e do Presidente do INSS
de que trata o § 1º do art. 13-A do referido Decreto.

Art. 3º Fica revogado o art. 11 do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Brasília, 30 de dezembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys

Onyx Lorenzoni

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 217, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO DE ATIVIDADES
COMERCIAIS. NÃO CABIMENTO DE CRÉDITO.
Não dão direito a crédito a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos de
atividades comerciais e a aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado dessas
atividades.
PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 37, DE 18
DE MARÇO DE 2021, PUBLICADA NO DOU DE 25 DE MARÇO DE 2021.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 3º, incisos II e VI, com redação dada
pela Lei nº 11.196, de 2005; Instrução Normativa RFB nº 1.911, de 2019, art. 171, § 2º, art.
172, § 2º, inciso VI, e art. 173, inciso I; e Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 2018.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO DE ATIVIDADES
COMERCIAIS. NÃO CABIMENTO DE CRÉDITO.
Não dão direito a crédito a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos de
atividades comerciais e a aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado dessas
atividades.
PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 37, DE 18
DE MARÇO DE 2021, PUBLICADA NO DOU DE 25 DE MARÇO DE 2021.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 3º, incisos II e VI, com redação dada
pela Lei nº 11.196, de 2005; Instrução Normativa RFB nº 1.911, de 2019, art. 171, § 2º, art.
172, § 2º, inciso VI, e art. 173, inciso I; e Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 2018.

FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO CNPS Nº 1.3467, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021

C ONSOLIDA AS R ESOLUÇÕES Nº . 1.329, DE 25 DE
ABRIL DE

2017,

2017 E Nº . 1.335, DE 18 DE DEZEMBRO DE

AMBAS

DO

C ONSELHO

N ACIONAL

DE

P REVIDÊNCIA S OCIAL , EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO
NO ART .

8 º DO D ECRETO Nº 10.139, DE 28 DE

NOVEMBRO

DE

2019.

P ROCESSO

Nº

10132.100338/2021-51.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso V do art. 21 do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 1.212, de 10 de abril de 2002, torna público que o Plenário, em sua 286ª
Reunião Ordinária, realizada em 06 de dezembro de 2021, considerando o disposto no art.
8º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, resolve:

Art. 1º Consolidar as Resoluções nº. 1.329, de 25 de abril de 2017 e nº. 1.335, de 18 de
dezembro de 2017, ambas do Conselho Nacional de Previdência Social, as quais dispõem
sobre a metodologia de cálculo do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, na forma do anexo
desta Resolução.

Art. 2º Ficam revogadas as Resoluções nº. 1.329, de 25 de abril de 2017 e nº. 1.335, de 18
de dezembro de 2017, ambas do Conselho Nacional de Previdência Social.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 03 de janeiro de 2022.

ONYX DORNELLES LORENZONI

ANEXO
O FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP

1. Introdução
A Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, possibilitou a redução ou majoração da
contribuição a cargo das empresas destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho. A referida Lei, em seu art. 10, prescreve que as alíquotas de 1%, 2% ou 3%
poderão variar entre a metade e o dobro, de acordo com a metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência- CNP.
Trata-se, portanto, da instituição de um Fator Acidentário de Prevenção- FAP, que é
um multiplicador sobre a alíquota de 1%, 2% ou 3% correspondente ao enquadramento do
estabelecimento, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE
preponderante do estabelecimento, nos termos do Anexo V do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e das Instruções
Normativas da Receita Federal do Brasil. Esse multiplicador deve variar em um intervalo
fechado contínuo de 0,5000 a 2,0000.
O objetivo do FAP é incentivar a melhoria das condições de trabalho e de saúde do
trabalhador, estimulando os estabelecimentos a implementarem políticas mais efetivas de
saúde e segurança no trabalho.
Assim, o FAP, que será recalculado periodicamente, individualizará a alíquota de 1%,
2% ou 3% prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social-RPS, majorando ou
reduzindo o valor da alíquota conforme a frequência, a gravidade e o custo das ocorrências
acidentárias em cada estabelecimento. Portanto, com o FAP, os estabelecimentos com mais
acidentes e com acidentes mais graves em uma CNAE Subclasse, passarão a contribuir
com uma alíquota maior, enquanto os estabelecimentos com menor acidentalidade terão
uma redução no valor de contribuição.

2. Metodologia para o FAP
2.1 Fonte de dados

a) Registros de Comunicação de Acidentes de Trabalho - CAT.
b) Registros de concessão de benefícios acidentários que constam nos sistemas
informatizados do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. O critério para contabilização
de benefícios acidentários concedidos é a Data de Despacho do Benefício - DDB dentro do
Período-Base (PB) de cálculo.
c) Dados de vínculos, remunerações, atividades econômicas, admissões, graus de
risco, rescisões, afastamentos, declarados pelas empresas, por meio da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, ou por meio de outro
instrumento de informações que vier a substituí-la.
d) A expectativa de sobrevida do beneficiário será obtida a partir da tábua completa
de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, para toda a população brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos
os sexos, mais recente do Período-Base.
2.2. Definições
Foram adotadas as seguintes definições estruturantes:
Evento: ocorrência previdenciária de cada um dos registros de benefícios das
espécies de natureza acidentária: B91 - Auxílio-doença por acidente de trabalho, B92 Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, B93 - Pensão por morte por acidente
de trabalho e B94 - Auxílio-acidente por acidente de trabalho, independente se decorrentes
de agravamento do mesmo evento. Os acidentes de trabalho sem concessão de benefícios,
informados pelas Comunicações de Acidente de Trabalho - CAT, somente serão
considerados eventos no caso de óbito. Em todos os casos, serão excetuados desta
definição os acidentes de trajeto, assim identificados por meio da CAT ou por meio de outro
instrumento que vier a substituí-la.
Período-Base - PB: período de tempo em meses ou anos cujos eventos serão
considerados no cálculo do FAP.
Frequência: índice baseado no número de benefícios de natureza acidentária das
espécies: B91 - Auxílio-doença por acidente de trabalho, B92 - Aposentadoria por invalidez
por acidente de trabalho, B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho e B94 - Auxílioacidente por acidente de trabalho, com a Data de Despacho do Benefício (DDB)
compreendida no Período-Base, bem como o número de CATs de óbito por acidente de
trabalho, com a Data do Cadastramento compreendida no Período-Base, das quais não haja

a concessão de B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho. Para todos os eventos
serão excetuados os decorrentes de acidente de trajeto, assim identificados por meio da
CAT ou por meio de outro instrumento que vier a substituí-la.
Gravidade: índice baseado na intensidade de cada registro de benefício acidentário
ou morte, estabelecido a partir da multiplicação do número de registros de cada espécie de
benefício acidentário por um valor fixo, representando os diferentes níveis de gravidade: 0,50
para pensão por morte e por CAT de óbito das quais não haja a concessão de B93 - Pensão
por morte por acidente de trabalho; 0,30 para aposentadoria por invalidez por acidente de
trabalho; 0,10 para auxílio-doença por acidente de trabalho; e 0,10 para auxílio-acidente por
acidente de trabalho.
Custo: dimensão monetária do acidente que expressa as despesas da Previdência
Social com pagamento de benefícios de natureza acidentária e sua relação com as
contribuições das empresas.
Massa Salarial - MS anual: soma, em reais, dos valores de remuneração (base-decálculo das contribuições previdenciárias), incluindo o 13º salário, informados pelo
empregador na GFIP.
Vínculo Empregatício: é identificado por um Número de Identificação do Trabalhador
- NIT, um número no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e uma data de admissão.
Vínculos Empregatícios - média: é a soma do número de vínculos mensais em cada
estabelecimento, informados pela empresa, via SEFIP/GFIP dividido pelo número de meses
do período.
Data de Despacho do Benefício - DDB: é a data (dia/mês/ano) em que é processada
a concessão do benefício.
Data de Início do Benefício - DIB: é a data (dia/mês/ano) a partir da qual se inicia o
direito ao benefício.
Data de Cessação do Benefício - DCB: é a data (dia/mês/ano), a partir da qual se
encerra o direito ao recebimento do benefício.
Idade: é a idade do segurado, expressa em anos, na data do início do benefício.
Salário-de-Benefício: valor que serve de base aos percentuais que calcularão a renda
mensal dos benefícios (Mensalidade Reajustada - MR).
Renda Mensal Inicial - RMI (pura): valor inicial do benefício no mês.

CNAE: é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE oficial adotada
pelo Sistema Estatístico Nacional do Brasil e pelos órgãos federais, estaduais e municipais
gestores de registros administrativos e demais instituições do Brasil. A CNAE é subdividida
em seções, divisões, grupos, classes e subclasses. Para fins de cálculo do FAP, é utilizada
a CNAE Subclasse.
A CNAE Subclasse utilizada no cálculo do FAP é a que mais se replica em todas as
GFIPs válidas consideradas no Período-Base para fins de cálculo do FAP, declaradas na
GFIP ou em outro instrumento que vier a substituí-la.
Caso a empresa declare uma CNAE não mais existente, o método de cálculo do FAP
estabelecerá, quando possível, a correspondência da CNAE (CNAE Correspondente),
conforme tabela da CONCLA. Caso não seja possível estabelecer a correspondência, a
CNAE inválida não será considerada para o cálculo do FAP, ficando o estabelecimento com
FAP 1,0000 por definição.
2.3. Geração de Índices de Frequência, Gravidade e Custo
A matriz para os cálculos da frequência, gravidade e custo, e para o cálculo do FAP,
será composta pelos registros de CAT de óbito e de benefícios de natureza acidentária,
excetuados os decorrentes de trajeto, assim identificados por meio da CAT ou por meio de
outro instrumento que vier a substituí-la.
Os benefícios de natureza acidentária serão contabilizados no CNPJ Completo (14
dígitos) ao qual ficou vinculado quando da sua concessão.
A geração do Índice de Frequência, do Índice de Gravidade e do Índice de Custo para
cada um dos estabelecimentos se faz do seguinte modo:
2.3.1 Índices de Frequência
Indica o quantitativo de benefícios e mortes por acidente de trabalho no
estabelecimento. Para esse índice são computados os registros de benefícios das espécies
B91 - Auxílio-doença por acidente de trabalho, B92 - Aposentadoria por invalidez por
acidente de trabalho, B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho e B94 Auxílio-acidente por acidente de trabalho, assim como as CATs de óbito para as quais
não houve a concessão de B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho. Para todos os
eventos serão excetuados os decorrentes de trajeto, assim identificados por meio da CAT
ou por meio de outro instrumento que vier a substituí-la.

Período-Base - PB: período de tempo em meses ou anos cujos eventos serão
considerados no cálculo do FAP.
Frequência: índice baseado no número de benefícios de natureza acidentária das
espécies: B91 - Auxílio-doença por acidente de trabalho, B92 - Aposentadoria por invalidez
por acidente de trabalho, B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho e B94 – Auxílio
acidente por acidente de trabalho, com a Data de Despacho do Benefício (DDB)
compreendida no Período-Base, bem como o número de CATs de óbito por acidente de
trabalho, com a Data do Cadastramento compreendida no Período-Base, das quais não haja
a concessão de B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho. Para todos os eventos
serão excetuados os decorrentes de acidente de trajeto, assim identificados por meio da
CAT ou por meio de outro instrumento que vier a substituí-la.
Gravidade: índice baseado na intensidade de cada registro de benefício acidentário
ou morte, estabelecido a partir da multiplicação do número de registros de cada espécie de
benefício acidentário por um valor fixo, representando os diferentes níveis de gravidade: 0,50
para pensão por morte e por CAT de óbito das quais não haja a concessão de B93 - Pensão
por morte por acidente de trabalho; 0,30 para aposentadoria por invalidez por acidente de
trabalho; 0,10 para auxílio-doença por acidente de trabalho; e 0,10 para auxílio-acidente por
acidente de trabalho.
Custo: dimensão monetária do acidente que expressa as despesas da Previdência
Social com pagamento de benefícios de natureza acidentária e sua relação com as
contribuições das empresas.
Massa Salarial - MS anual: soma, em reais, dos valores de remuneração (base-decálculo das contribuições previdenciárias), incluindo o 13º salário, informados pelo
empregador na GFIP.
Vínculo Empregatício: é identificado por um Número de Identificação do Trabalhador
- NIT, um número no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e uma data de admissão.
Vínculos Empregatícios - média: é a soma do número de vínculos mensais em cada
estabelecimento, informados pela empresa, via SEFIP/GFIP dividido pelo número de meses
do período.
Data de Despacho do Benefício - DDB: é a data (dia/mês/ano) em que é processada
a concessão do benefício.

Data de Início do Benefício - DIB: é a data (dia/mês/ano) a partir da qual se inicia o
direito ao benefício.
Data de Cessação do Benefício - DCB: é a data (dia/mês/ano), a partir da qual se
encerra o direito ao recebimento do benefício.
Idade: é a idade do segurado, expressa em anos, na data do início do benefício.
Salário-de-Benefício: valor que serve de base aos percentuais que calcularão a renda
mensal dos benefícios (Mensalidade Reajustada - MR).
Renda Mensal Inicial - RMI (pura): valor inicial do benefício no mês.
CNAE: é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE oficial adotada
pelo Sistema Estatístico Nacional do Brasil e pelos órgãos federais, estaduais e municipais
gestores de registros administrativos e demais instituições do Brasil. A CNAE é subdividida
em seções, divisões, grupos, classes e subclasses. Para fins de cálculo do FAP, é utilizada
a CNAE Subclasse.
A CNAE Subclasse utilizada no cálculo do FAP é a que mais se replica em todas as
GFIPs válidas consideradas no Período-Base para fins de cálculo do FAP, declaradas na
GFIP ou em outro instrumento que vier a substituí-la.
Caso a empresa declare uma CNAE não mais existente, o método de cálculo do FAP
estabelecerá, quando possível, a correspondência da CNAE (CNAE Correspondente),
conforme tabela da CONCLA. Caso não seja possível estabelecer a correspondência, a
CNAE inválida não será considerada para o cálculo do FAP, ficando o estabelecimento com
FAP 1,0000 por definição.
2.3. Geração de Índices de Frequência, Gravidade e Custo
A matriz para os cálculos da frequência, gravidade e custo, e para o cálculo do FAP,
será composta pelos registros de CAT de óbito e de benefícios de natureza acidentária,
excetuados os decorrentes de trajeto, assim identificados por meio da CAT ou por meio de
outro instrumento que vier a substituí-la.
Os benefícios de natureza acidentária serão contabilizados no CNPJ Completo (14
dígitos) ao qual ficou vinculado quando da sua concessão.
A geração do Índice de Frequência, do Índice de Gravidade e do Índice de Custo para
cada um dos estabelecimentos se faz do seguinte modo:
2.3.1 Índices de Frequência

Indica o quantitativo de benefícios e mortes por acidente de trabalho no
estabelecimento. Para esse índice são computados os registros de benefícios das espécies
B91 - Auxílio-doença por acidente de trabalho, B92 - Aposentadoria por invalidez por
acidente de trabalho, B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho e B94 Auxílio-acidente por acidente de trabalho, assim como as CATs de óbito para as quais
não houve a concessão de B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho. Para todos os
eventos serão excetuados os decorrentes de trajeto, assim identificados por meio da CAT
ou por meio de outro instrumento que vier a substituí-la.
O cálculo do índice de frequência é obtido da seguinte maneira:
Índice de frequência = ((número de benefícios acidentários (B91, B92, B93 e B94)
acrescido do número de CATs de óbito para as quais não houve a concessão de B93 Pensão por morte por acidente de trabalho, por estabelecimento, excetuados os decorrentes
de trajeto, assim identificados por meio da CAT ou por meio de outro instrumento que vier a
substituí-la)/número médio de vínculos do estabelecimento) x 1.000 (mil).
2.3.2 Índices de gravidade
Indica a gravidade das ocorrências acidentárias em cada estabelecimento.
Para esse índice são computados todos os casos de B91 - Auxílio-doença por
acidente de trabalho, B92 - Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, B93 Pensão por morte por acidente de trabalho e B94 - Auxílio-acidente por acidente de trabalho,
assim como as CATs de óbito para as quais não houve a concessão de B93 - Pensão por
morte por acidente de trabalho, excetuados os decorrentes de trajeto, assim identificados
por meio da CAT ou por meio de outro instrumento que vier a substituí-la. É atribuído peso
diferente para cada espécie de afastamento em função da gravidade. Para a pensão por
morte, assim como para as CATs de óbito para as quais não houve a concessão de B93 Pensão por morte por acidente de trabalho, o peso atribuído é de 0,50; para aposentadoria
por invalidez o peso é 0,30; para o auxílio-doença e o auxílio-acidente o peso é 0,10.
O cálculo do índice de gravidade é obtido da seguinte maneira:
Índice de gravidade = ((número de auxílios-doença por acidente de trabalho (B91) x
0,10 + número de aposentadorias por invalidez por acidente de trabalho (B92) x 0,30 +
número de pensões por morte por acidente de trabalho (B93) + CATs de óbito para as quais
não houve a concessão de B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho x 0,50 + o
número de auxílios-acidente por acidente de trabalho (B94) x 0,10, excetuados os

decorrentes de trajeto, assim identificados por meio da CAT ou por meio de outro instrumento
que vier a substituí-la)/número médio de vínculos) x 1.000 (mil).
2.3.3 Índices de custo
Representa as despesas da Previdência Social com pagamento de benefícios de
natureza acidentária e sua relação com as contribuições das empresas. Para esse índice
são computados os valores pagos pela Previdência em rendas mensais de benefícios,
excetuados os decorrentes de trajeto, assim identificados por meio da CAT ou por meio de
outro instrumento que vier a substituí-la. No caso do auxílio-doença por acidente de trabalho
(B91), o custo é calculado pelo tempo de afastamento, em meses e fração de mês, do
segurado dentro do Período-Base de cálculo do FAP. Nos casos da aposentadoria por
invalidez por acidente de trabalho (B92) e do auxílio-acidente por acidente de trabalho (B94),
os custos são calculados fazendo uma projeção da expectativa de sobrevida do beneficiário
a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, para toda a população brasileira, considerando-se a média
nacional única para ambos os sexos. No caso da pensão por morte por acidente de trabalho
(B93) os custos serão calculados considerando as regras vigentes para duração do
benefício.
O cálculo do índice de custo é obtido da seguinte maneira:
Índice de custo = ((valor total pago pela Previdência pelos benefícios de auxíliodoença por acidente de trabalho (B91), aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho
(B92), pensão por morte por acidente de trabalho (B93) e auxílio-acidente por acidente de
trabalho (B94), excetuados os decorrentes de trajeto, assim identificados por meio da CAT
ou por meio de outro instrumento que vier a substituí-la)/valor total de remuneração paga
pelo estabelecimento aos segurados) x 1.000 (mil).
2.4 Geração do Fator Acidentário de Prevenção- FAP por Estabelecimento
Após o cálculo dos índices de frequência, de gravidade e de custo, são atribuídos os
percentis de ordem para os estabelecimentos por CNAE Subclasse para cada um desses
índices.
Para os estabelecimentos sem declaração de vínculos, com GFIP inválida, com
atividade econômica inválida ou não correspondida, início da atividade posterior ao início do
Período-Base, será atribuído o FAP 1,0000 por definição.

Desse modo, o estabelecimento com menor índice de frequência, em uma CNAE
Subclasse recebe o menor percentual (0%) e o estabelecimento com maior frequência
acidentária recebe o maior percentual (100%). O percentil é calculado com os dados
ordenados (Nordem) de forma ascendente.
O percentil de ordem para cada um desses índices para os estabelecimentos dessa
subclasse é dado pela fórmula abaixo:
Percentil = 100x(Nordem - 1)/(n - 1)
Onde: n = número de estabelecimentos na CNAE Subclasse, com todos os insumos
necessários ao cálculo do FAP;
Nordem = posição do índice no ordenamento do estabelecimento na CNAE
Subclasse.
Quando ocorrer o fato dos estabelecimentos ocuparem posições idênticas, ao serem
ordenados para formação dos róis (de frequência, gravidade ou custo) e cálculo dos
percentis de ordem, o Nordem de cada estabelecimento neste empate será calculado como
a posição inicial de empate dentro deste grupo.
Por exemplo, se houver um estabelecimento na posição 199, 7 estabelecimentos
empatados na posição 200 e o próximo estabelecimento na posição 207, o Nordem de cada
um dos estabelecimentos no grupo de empate será a posição inicial de empate, que
corresponde a 200.
Regra - Quando o estabelecimento não apresentar, no Período-Base de cálculo do
FAP, benefícios das espécies de natureza acidentária: B91 - Auxílio-doença por acidente de
trabalho, B92 - Aposentadoria por Invalidez por acidente de trabalho, B93 - Pensão por morte
por acidente de trabalho e B94 - Auxílio-acidente por acidente de trabalho, independente se
decorrentes de agravamento do mesmo evento, e CATs de óbito para as quais não houve a
concessão de B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho, excetuados em todos os
casos os decorrentes de acidente de trajeto, assim identificados por meio da CAT ou por
meio de outro instrumento que vier a substituí-la, seus índices de frequência, gravidade e
custo serão nulos e assim o FAP será igual a 0,5000, por definição. Nestes casos, ficando
comprovado a partir de fiscalização que a empresa não apresentou notificação de acidente
ou doença do trabalho, nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.213/1991, mediante protocolo de
CAT, o FAP do estabelecimento será, por definição, igual a 2,0000, independentemente do
valor do IC calculado.

Quando ocorrer empate de estabelecimentos na primeira posição em um rol de
qualquer um dos índices, o primeiro estabelecimento posicionado imediatamente após as
posições ocupadas pelos estabelecimentos empatados será reclassificado para a posição
do Nordem no empate, e os demais que estiverem em posições posteriores terão suas novas
posições calculadas por processo matemático-geométrico dado pela expressão:
Nordem Reposicionado = (Nordem Reposicionado anterior) + [(n - Nordem no empate
inicial)/(n - (número de estabelecimentos no empate inicial+1)) ]
Nota:
1. O Nordem Reposicionado do primeiro estabelecimento colocado imediatamente
após o empate inicial equivalerá, por definição, à posição média no grupo de empate
(Nordem no empate inicial);
2. Caso ocorram empates na primeira posição (Nordem =1) e um outro grupo de
empate em posição posterior, o Nordem Reposicionado de cada estabelecimento deste
grupo equivalerá ao Nordem Inicial dos Nordem Reposicionados calculados como se não
existisse o empate.
Exemplo:
Hipótese:
Em uma CNAE Subclasse há 203 estabelecimentos e 196 desses estabelecimentos
não apresentam, dentro do Período-Base de cálculo, qualquer registro de CAT, benefício
acidentário concedido sem CAT vinculada e concessão de benefício acidentário (B91, B92,
B93 e B94), então o próximo estabelecimento, na ordem ascendente ocupará a posição 197
em um rol de um determinado índice. Para este mesmo rol foi observado que 3
estabelecimentos tiveram índices calculados iguais e ocupam as posições equivalentes às
de 199 a 201.
Cálculo das posições finais no rol:
A posição média dos 196 estabelecimentos empatados equivale a Nordem no empate
no início do rol = (196 + 1)/2 = 98,5.
Como, os 196 estabelecimentos que têm insumos de cálculo zerados, por definição,
terão FAP atribuído igual a 0,5000, então, para redistribuir os estabelecimentos no espaço
linear,

fixaremos

como

"Nordem

Reposicionado

(1º

reposicionamento)"

para

o

estabelecimento que ocupa o Nordem 197 a posição equivalente à posição média do
empate, ou seja, 98,5. Os demais estabelecimentos, que ocupam posição entre a posição

inicial de 197 a 203 (esta inclusive) serão reposicionadas segundo a fórmula de "Nordem
Reposicionado".
Assim temos:
Posição inicial 197 => Nordem Reposicionado = 98,5 (por definição)
Posição inicial 198 => Nordem Reposicionado = (98,5) + [(203 - 98,5)/(203 - (196 +
1)) ] = 115,9167;
Grupo de empate (199 a 201)
Posição inicial 199 => Nordem Reposicionado = (115,9167) + [(203 - 98,5)/(203 - (196
+ 1)) ] = 133,3333;
Posição inicial 200 => Nordem Reposicionado = (133,3333) + [(203 - 98,5)/(203 - (196
+ 1)) ] = 150,7500;
Posição inicial 201 => Nordem Reposicionado = (150,7500) + [(203 - 98,5)/(203 - (196
+ 1)) ] = 168,1667;
Posição inicial 202 => Nordem Reposicionado = (168,1667) + [(203 - 98,5)/(203 - (196
+ 1)) ] = 185,5833;
Posição inicial 203 => Nordem Reposicionado = (185,5833) + [(203 - 98,5)/(203 - (196
+ 1)) ] = 203,0000.
Como houve empate de estabelecimentos na posição original de 199 até 201, o
Nordem Reposicionado final de cada um dos estabelecimentos equivalerá à posição inicial
dos empatados. Nordem Reposicionados: 133,3333.
A partir dos percentis de ordem é criado um índice composto, atribuindo ponderações
aos percentis de ordem de cada índice.
O critério das ponderações para a criação do índice composto pretende dar o peso
maior para a gravidade (0,50), de modo que os eventos morte e invalidez tenham maior
influência no índice composto.
A frequência recebe o segundo maior peso (0,35), garantindo que a frequência da
acidentalidade também seja relevante para a definição do índice composto. Por último, o
menor peso (0,15) é atribuído ao custo. Desse modo, o custo que a concessão dos
benefícios representa faz parte do índice composto, mas sem se sobrepor à frequência e à
gravidade. Entende-se que o elemento mais importante, preservado o equilíbrio financeiro,
é dar peso ao custo social da acidentalidade.

Assim, a morte ou a invalidez de um segurado que recebe um benefício de menor
valor não pesará muito menos que a morte ou a invalidez de um trabalhador que recebe um
benefício de maior valor.
O índice composto calculado para cada estabelecimento é multiplicado por 0,02 para
a distribuição dos estabelecimentos dentro de um determinado CNAE Subclasse variar de
0,0000 a 2,0000. Os valores de IC inferiores a 0,5000 receberão, por definição, o valor de
0,5000 que é o menor Fator Acidentário de Prevenção. Este dispositivo será aplicado aos
valores FAP processados a partir de 2010 (vigências a partir de 2011).
Então, a fórmula para o cálculo do índice composto (IC) é a seguinte:
IC = (0,50 x percentil de ordem de gravidade + 0,35 x percentil de ordem de frequência
+ 0,15 x percentil de ordem de custo) x 0,02
Exemplo:
Desse modo, um estabelecimento que apresentar percentil de ordem de gravidade de
30, percentil de ordem de frequência 80 e percentil de ordem de custo 44, dentro do
respectivo CNAE Subclasse, terá o índice composto calculado do seguinte modo:
IC = (0,50 x 30 + 0,35 x 80 + 0,15 x 44) x 0,02 = 0,9920
Aos valores de IC calculados aplicamos:
Caso I
Para IC < 1,0 (bônus) - como o FAP incide sobre a alíquota de contribuição de um,
dois ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial
ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, reduzindo-a em até cinquenta por cento, ou
aumentando-a, em até cem por cento, ou seja, o FAP deve variar entre 0,5 e 2,0
(estabelecido na Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003). A aplicação da fórmula do IC resulta
em valores entre 0 e 2, então a faixa de bonificação (bônus = IC < 1,0) deve ser ajustada
para que o FAP esteja contido em intervalo compreendido entre 0,5 e 1,0. Este ajuste é
possível mediante a aplicação da fórmula para interpolação:
FAP = 0,5 + 0,5 x IC
Para o exemplo citado de cálculo de IC o valor do FAP seria:
Como IC = 0,9920 (IC < 1), FAP = 0,5 + 0,5 x IC = 0,5 + 0,5 x 0,9920 = 0,5 + 0,4960
= 0,9960.

A partir do processamento do FAP 2010, vigência 2011, não será aplicada a regra de
interpolação para IC < 1,0 (bônus).
Caso o estabelecimento apresente casos de morte ou invalidez permanente,
decorrentes de acidentes ou doenças do trabalho, excetuados os decorrentes de trajeto,
assim identificados por meio da CAT ou por meio de outro instrumento que vier a substituíla, seu valor FAP não pode ser inferior a 1,0000, ficando bloqueada a bonificação a que teria
direito. Para fins de bloqueio da bonificação, somente serão considerados os eventos morte
ou invalidez considerados no primeiro ano do Período-Base de cálculo do FAP. Por
definição, nestes casos de bloqueio, o FAP será adotado como 1,0000.
Se os casos de morte ou invalidez permanente citados no item anterior forem
decorrentes de acidente do trabalho tipificados como acidentes de trajeto, não se aplica o
bloqueio de bonificação.
Caso II
Para IC > 1,0 (malus) - o FAP não será aplicado nesta faixa em sua totalidade
(intervalo de 1 a 2) no processamento em 2017 (vigência 2018), então o valor do IC deve
ser ajustado para a faixa malus mediante aplicação da fórmula para interpolação.
A aplicação desta fórmula implica o cálculo do FAP em função de uma redução de
15% no valor do IC calculado:
FAP = IC - (IC - 1) x 0,15.
Caso o estabelecimento apresente casos de morte ou invalidez permanente,
decorrentes de acidentes ou doenças do trabalho, seu valor FAP, no que exceder a 1,0000,
não poderá ser beneficiado com a redução de 15%, ficando bloqueada a redução a que teria
direito. Para fins do bloqueio de redução, somente serão considerados os eventos morte ou
invalidez considerados no primeiro ano do Período-Base de cálculo do FAP.
Se os casos de morte ou invalidez permanente citados no item anterior forem
decorrentes de acidente do trabalho tipificados como acidentes de trajeto fica mantida, na
vigência, a aplicação da redução de 15% ao valor do IC calculado no que exceder a 1,0000.
O FAP será aplicado em sua totalidade (intervalo de 1 a 2) a partir do processamento
em 2018 (vigência 2019.
O princípio de distribuição de bônus e malus para estabelecimentos contidos em uma
CNAE Subclasse que apresente quantidade de estabelecimentos, com todos os insumos
necessários ao cálculo do FAP, igual ou inferior a 5 fica prejudicado. Nos casos de

estabelecimentos enquadrados em CNAE Subclasse contendo número igual ou inferior a 5
estabelecimentos, com todos os insumos necessários ao cálculo, o FAP será por definição
igual a 1,0000.
O FAP é calculado anualmente a partir das informações e cadastros extraídos em
datas específicas. Todos os acertos de informações e cadastros ocorridos após o
processamento serão considerados, exclusivamente, no processamento seguinte, caso este
ainda esteja compreendido no Período-Base. Ocorrendo problemas ou ausência de
informações e cadastro que impossibilitem o cálculo do FAP para um estabelecimento, o
valor FAP atribuído será igual a 1,0000.
O FAP será publicado com 4 casas decimais e será informado e aplicado conforme
orientações da Receita Federal do Brasil.
2.5 Periodicidade e divulgação dos resultados
Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados dos dois anos imediatamente
anteriores ao ano de processamento. Excepcionalmente, o primeiro processamento do FAP
utilizará os dados de abril de 2007 a dezembro de 2008.
Para os estabelecimentos constituídos após janeiro de 2007, o FAP será calculado
no ano seguinte ao que completar dois anos de constituição. Para estes, por definição, o
FAP será 1,0000.
No cálculo 2017, vigência 2018, a redução de 25% do FAP no que exceder a 1,0000
passará a ser de 15%. A partir do cálculo 2018, vigência 2019, esta redução será excluída.
3. Taxa de rotatividade para a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP
3.1. Após a obtenção do índice do FAP, não será concedida a bonificação para os
estabelecimentos com FAP abaixo de 1,0000, cuja taxa média de rotatividade for superior a
setenta e cinco por cento, conforme critérios abaixo estabelecidos.
3.2. Para cumprir o estabelecido no item 3.1, a taxa média de rotatividade será
definida e calculada da seguinte maneira:
3.3. A taxa média de rotatividade do CNPJ Completo (14 dígitos) consiste na média
aritmética resultante das taxas de rotatividade verificadas anualmente no estabelecimento,
considerando o período total de dois anos, sendo que a taxa de rotatividade anual é a razão
entre o número de admissões ou de rescisões (considerando-se sempre o menor), sobre o
número de vínculos no estabelecimento no início de cada ano de apuração, excluídas as

admissões que representarem apenas crescimento e as rescisões que representarem
diminuição do número de trabalhadores do respectivo CNPJ.
3.4. A taxa média de rotatividade faz parte do modelo do FAP para evitar que os
estabelecimentos que mantêm por mais tempo os seus trabalhadores sejam prejudicados
por assumirem toda a acidentalidade.
3.5. O cálculo da taxa de rotatividade para cada ano é obtido da seguinte maneira:
Taxa de rotatividade anual = mínimo (número de rescisões ocorridas no ano ou
número de admissões ocorridas no ano)/número de vínculos no início do ano x 100 (cem)
3.6. Em seguida, calcula-se a taxa média de rotatividade da seguinte maneira:
Taxa média de rotatividade = média das taxas de rotatividade anuais dos últimos dois
anos Aplicação da taxa média de rotatividade
3.7. Os estabelecimentos com FAP abaixo de 1,0000, que apresentam taxa média de
rotatividade acima de setenta e cinco por cento não poderão receber a bonificação, ficando
estabelecido o FAP 1,0000, por definição.
3.8. Serão consideradas no cálculo apenas as rescisões sem justa causa, por
iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo; e as rescisões
por término do contrato a termo.
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I NTERMUNICIPAL E DE C OMUNICAÇÃO – RICMS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS .

RODRIGO GARCIA, Vice-Governador, em Exercício no Cargo de Governador do
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo
5º da Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, no artigo 22 da Lei nº 17.293, de 15 de outubro
de 2020, no Convênio ICMS 01/99, de 2 de março de 1999, no Convênio ICMS 140/01, de
19 de dezembro de 2001, no Convênio ICMS 31/06, de 7 de julho de 2006, no Convênio
ICMS 73/10, de 3 de maio de 2010, no Convênio ICMS 178/21, de 1º de outubro de 2021, e
no Convênio ICMS 189/21, de 20 de outubro de 2021,
Decreta:

Artigo 1° - O item 2 do § 1º do artigo 14 do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo
Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"2 - desoneração das contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, relativamente ao item 73 do § 5º.". (NR)

Artigo 2° - Ficam acrescentados ao Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de
novembro de 2000, os dispositivos adiante indicados com a seguinte redação:
I - ao Capítulo IV do Título II do Livro II, a Seção XXXVIII composta pelo artigo 400-Z3:
"SEÇÃO XXXVIII - DAS OPERAÇÕES COM CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO
DESTINADO À FABRICAÇÃO DE ASFALTO ECOLÓGICO
Artigo 400-Z3 - O lançamento do imposto incidente na saída interna de cimento asfáltico de
petróleo, classificado no código 2713.20.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM,
destinado a estabelecimento fabricante de cimento asfáltico de petróleo constituído de, no mínimo,
15% e, no máximo, 25% de borracha moída de pneus usados, classificado no código 2713.20.00
da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, denominado "asfalto ecológico", fica parcialmente
diferido, na proporção de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) do
valor da operação, para o momento em que ocorrer a saída do "asfalto ecológico" (Lei nº 6.374/89,
artigo 8º, XXIV, e § 10).
Parágrafo único - O estabelecimento que promover saída interna beneficiada nos termos do
"caput" deverá emitir documento fiscal inserindo, no campo "Informações Complementares", a
expressão "Diferimento do ICMS - artigo 400-Z3 do RICMS".";

II - ao Anexo I o artigo 175:
"Artigo 175 (ASFALTO ECOLÓGICO) - Operações com cimento asfáltico de petróleo constituído
de, no mínimo, 15% e, no máximo, 25% de borracha moída de pneus usados, classificado no
código 2713.20.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM (Convênio ICMS 31/06).
Parágrafo único - A isenção aplica-se, também, à parcela do imposto que foi diferida, nos termos
do artigo 400-Z3, quando das saídas internas do cimento asfáltico de petróleo, classificado no
código 2713.20.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, destinado à produção da
mercadoria de que trata o "caput", em face do encerramento do diferimento.".

Artigo 3° - Fica acrescentado ao artigo 2º do Decreto nº 65.470, de 14 de janeiro de 2021,
o parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único - Relativamente ao disposto no artigo 1º, este decreto produzirá efeitos pelo
prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir de 15 de janeiro de 2021.".

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, ficando revogados os
dispositivos adiante indicados do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490,
de 30 de novembro de 2000:
I - o § 4º do artigo 14;
II - o § 4º do artigo 92;
III - o § 4º do artigo 150.
Parágrafo único - A produção de efeitos de cada um dos benefícios fiscais previstos neste
decreto fica condicionada à aprovação da Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício de
2022, prevendo a renúncia de receita relativa a tais benefícios.

Palácio dos Bandeirantes, 28 de dezembro de 2021
RODRIGO GARCIA
Amauri Gavião Chefe de Gabinete, Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Governo
Diogo Colombo de Braga Chefe de Gabinete, Respondendo pelo Expediente da Secretaria
da Fazenda e Planejamento
Cauê Macris Secretário-Chefe da Casa Civil
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CADERNO ADMINISTRATIVO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

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

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID -19);
CONSIDERANDO a edição da Portaria Conjunta PRES/CORE n.º 25, de 6 de
dezembro de 2021, que disciplina o acesso às unidades da Justiça Federal da 3.ª Região;
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de
se assegurar condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a
preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e usuários
em geral;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer-se um planejamento de retorno às
atividades presenciais, onde seja possível e de acordo com critérios estipulados por
autoridades médicas e sanitárias;
CONSIDERANDO os termos do expediente n.º 0027694-40.2021.4.03.8001;
RESOLVE:

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

CAPÍTULO I - DAS DEFINIÇÕES

Art. 2.º Para os fins desta norma são consideradas as seguintes definições:
I - público interno: magistrados, servidores, estagiários, colaboradores terceirizados,
funcionários de postos de instituições financeiras e dos postos da OAB que funcionem em
prédios da Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo, bem como servidores e colaboradores
de outros órgãos que estejam instalados nesses prédios;
II - público externo: membros do Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Ordem dos
Advogados do Brasil e demais usuários dos serviços da Justiça, bem como qualquer outra
pessoa que precise ingressar nos prédios da Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo.

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

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

CAPÍTULO III - DO ACESSO PELO PÚBLICO INTERNO

Art. 4.º O público interno apresentará comprovante de vacinação, sempre que solicitado, ao
adentrar nas dependências da Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo.
Parágrafo único. No caso de pessoas não vacinadas, a apresentação do resultado do teste
RT-PCR ou teste antígeno, negativos para a COVID19, será exigida todas as vezes em que

forem ingressar ou permanecer nas unidades da Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo,
sendo obedecido o prazo máximo de validade do exame de 72 (setenta e duas) horas.

Art. 5.º Estão dispensados da exigência contida no caput e parágrafo único do art. 4.º os
magistrados, servidores e estagiários que tiveram diagnóstico positivo para a COVID-19 nos
últimos 6 (seis) meses, com remissão dos sintomas, hipótese na qual deverão apresentar
atestado médico comprobatório dessa situação, contendo a data da infecção, sempre que
solicitados.
Parágrafo único. Após 6 (seis) meses de recuperação da COVID-19, o atestado médico
comprobatório de diagnóstico positivo com remissão dos sintomas perderá a validade, sendo
obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação ou teste RT-PCR ou teste
antígeno, negativos para a COVID-19.

Art. 6.º Sem prejuízo das determinações contidas nos arts. 4.º e 5.º, serão tomadas as
seguintes providências:
I - os magistrados e servidores deverão inserir suas informações pessoais no sistema e-GP,
anexando os respectivos comprovantes de vacinação, se for o caso;
II - os gestores deverão solicitar às empresas contratadas que encaminhem as informações
acerca da vacinação dos terceirizados diretamente aos respectivos Núcleos de Apoio
Administrativo ou Regional, para que procedam ao devido cadastro no SISPO, onde esse
sistema for utilizado;
III - os estagiários deverão apresentar ao Núcleo de Apoio Administrativo ou Regional os
documentos mencionados no art. 3.º, para o devido cadastro no SISPO, onde esse sistema
for utilizado;
IV - Os Núcleos de Apoio Administrativo ou Regional farão a consolidação e envio de listas
impressas de vacinados e não vacinados aos responsáveis pelo controle de acesso, sem
prejuízo de consulta ao sistema por estes.

Art. 7.º Nos termos do art. 1.º, da Lei n.º 14.151/2021, e da Nota Técnica atualizada pela
Equipe de Saúde da Justiça Federal da 3ª. Região, sobre o retorno ao trabalho presencial
ordinário, somente as gestantes terão a prerrogativa de não comparecimento presencial às
unidades da Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo.

§ 1.° Não mais serão utilizados critérios de doenças e/ou grupos de risco para manter
servidores, magistrados ou estagiários em regime exclusivo de trabalho não presencial.
§ 2.º Eventuais divergências relativas ao trabalho presencial entre servidores deverão ser
dirimidas pelos gestores locais.

CAPÍTULO IV - DO ACESSO PELO PÚBLICO EXTERNO

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

CAPÍTULO V - DO CONTROLE DEACESSO

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

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

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

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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

Art. 17. Casos omissos serão dirimidos pelos Juízes Federais Diretores das Subseções
Judiciárias, pelos Juízes Federais Coordenadores dos Fóruns da capital e, tratando-se dos
prédios administrativos, pelo Juiz Federal Diretor do Foro.

Art. 18. Esta Ordem de Serviço entra em vigor em 7 de janeiro de 2022.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE

31/12/2021

Não houve publicação de diário oficial.
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TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA

A decisão produzirá efeitos apenas a partir do Plano Plurianual 2024-2027
Publicado em 27/12/2021

Produzirá efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024 a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) que julgou inconstitucional a fixação da alíquota do Imposto
de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre operações de fornecimento de
energia elétrica e serviços de telecomunicações em patamar superior à cobrada sobre as
operações em geral, em razão da essencialidade dos bens e serviços. A modulação dos
efeitos da decisão levou em consideração seu impacto nas contas públicas dos estados e
do Distrito Federal.

Impacto

O colegiado, por maioria, seguiu a proposta apresentada pelo ministro Dias Toffoli no
Recurso Extraordinário (RE) 714139, com repercussão geral (Tema 745), em que a Corte
reconheceu o direito de um contribuinte de Santa Catarina ao recolhimento do ICMS
incidente sobre esses serviços com base na alíquota geral de 17%, conforme previsto na Lei
estadual 10.297/1996. O ministro citou informações no sentido de que a aplicação da
redefinição da alíquota já no exercício financeiro de 2022 representaria perda anual estimada
pelos estados em R$ 26,6 bilhões.
Toffoli lembrou, ainda, que governadores e membros das procuradorias, em
audiência, apresentaram tabela que demonstra que o impacto anual da decisão da Corte,
tomando como base preços de 2019, varia, a depender do estado, de R$ 19 milhões
(Roraima) a R$ 3,59 bilhões (São Paulo). "Os montantes são elevados, e as perdas de
arrecadação ocorrem em tempos difíceis e atingem estados cujas economias já estão
combalidas", enfatizou.

O ministro destacou que, ao produzir efeitos a partir de 2024, primeiro exercício
financeiro regido pelo próximo plano plurianual (PPA) de cada unidade federada, os
impactos da decisão nas contas públicas serão amenizados num espaço de tempo
adequado. Ficaram ressalvadas da modulação, no entanto, as ações ajuizadas até o início
do julgamento do mérito do recurso (5/2/2021).
Ficou vencido, na modulação, o ministro Edson Fachin.
OAB QUESTIONA PRIORIDADE A REPRESENTANTES COMERCIAIS ENTRE CREDORES DE
EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Segundo a entidade, as inovações legislativas afrontam o princípio constitucional da
isonomia.
Publicado em 29/12/2021

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ajuizou, no Supremo
Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 7054) questionando alterações
na Lei de Representação Comercial que, entre outros pontos, proporcionam tratamento mais
benéfico ao representante comercial pessoa jurídica em relação aos demais credores de
empresas em recuperação judicial. A ADI foi distribuída à ministra Rosa Weber, que remeteu
o julgamento do caso diretamente ao Plenário, sem prévia análise do pedido de liminar.
As mudanças foram introduzidas na Lei 4.886/1965 pela Lei 14195/2021. Segundo a
OAB, a equiparação entre o representante comercial e os demais trabalhadores se justifica
apenas se ele for pessoa física, caso em que o crédito teria natureza alimentícia. A entidade
argumenta que o STF já definiu que, na representação comercial autônoma, não há vínculo
de emprego ou relação de trabalho entre as partes, apenas relação comercial.
Outro argumento é o de ofensa ao princípio da segurança jurídica, porque a lei entrou
em vigor desde sua publicação sem ressalvar os casos em que já tenha sido apresentado o
pedido e homologado o plano de recuperação judicial. A OAB sustenta que, se o plano foi
homologado na vigência da lei anterior, o exercício do direito de ação e a vontade
manifestada pelos credores não podem ser modificados por lei posterior.

7. NOTÍCIAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REPETITIVO DISCUTIRÁ TERMO INICIAL PARA EFEITOS FINANCEIROS DE BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS JUDICIALMENTE

Publicado em 27/12/2021

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou três recursos especiais
para serem julgados sob o rito dos recursos repetitivos para "definir o termo inicial dos efeitos
financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio
de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento
administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".
O assunto foi cadastrado no sistema de repetitivos como o Tema 1.124. O relator dos
processos é o ministro Herman Benjamin.
Na decisão de afetação, ele determinou a suspensão do trâmite de todos os
processos em grau recursal, tanto no âmbito dos tribunais quanto nas turmas recursais dos
juizados especiais federais.
Herman Benjamin destacou que a suspensão dos processos é necessária, a fim de
evitar decisões conflitantes sobre a matéria e a consequente possibilidade do cometimento
de quebra de isonomia em matéria bastante sensível, que pode resultar em pagamentos
indevidos pelo Erário ou no recebimento de valores reduzidos pelos segurados do INSS.

O que são os recursos repetitivos?

O Código de Processo Civil regula, no artigo 1.036 e seguintes, o julgamento por
amostragem, mediante a seleção de recursos especiais que tenham controvérsias idênticas.
Ao afetar um processo, ou seja, encaminhá-lo para julgamento sob o rito dos repetitivos, os
ministros facilitam a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros.
A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera
economia de tempo e segurança jurídica. No site do STJ, é possível acessar todos os temas
afetados, bem como saber a abrangência das decisões de sobrestamento e as teses
jurídicas firmadas nos julgamentos, entre outras informações.

8. NOTÍCIAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Sem publicações relevantes no período.

9. OUTRAS NOTÍCIAS

RECEITA FEDERAL

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

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

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

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

incorrendo na mesma penalidade aquele que se beneficiar da informação, sabendo ou
devendo saber ser falsa.
CERTIDÕES NEGATIVAS PASSAM A SER EMITIDAS EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET

A partir de 2022, a emissão de certidões deve ser realizada exclusivamente pelos sites dos
órgãos. Havendo pendências, o pedido de liberação deve ser feito via processo digital.
Publicado em 29/12/2021

Foi publicada no DOU desta terça-feira (28), a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 103,
de 20 de dezembro de 2021, que altera a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de
outubro de 2014, modificando as regras para emissão e liberação da emissão de certidões
de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.
A partir de janeiro de 2022 as certidões negativas de débitos (CND) e positivas com
efeitos de negativa de débitos (CPEN) deverão ser emitidas exclusivamente pela internet.
Nos casos em que não for possível emitir a certidão automaticamente pelo site da
Receita ou Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o pedido de liberação da
certidão, acompanhado da comprovação da solução das pendências impeditivas, deverá ser
protocolado exclusivamente pela internet, via processo digital, disponível no portal de
serviços da Receita Federal, o e-CAC.
RECEITA FEDERAL E PGFN MANTÉM VALORES MÍNIMOS EM PARCELAMENTOS

O aumento de valores previstos em 2019 foi prorrogado até 1º de agosto de 2022.
Publicado em 29/12/2021

Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicaram nesta quartafeira, 29 de dezembro, a Portaria Conjunta nº 102/2021, que prorroga para 1º de agosto de
2022 o prazo para efetuar pedidos de parcelamento com os valores mínimos atuais.
O prazo para pagamento de parcelas com os valores mínimos havia sido prorrogado
até 31 de dezembro de 2021, pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 5.077/2020. Porém,

como o ritmo normal das atividades empresariais não foi ainda restabelecido por completo,
mostrou-se necessário estender a prorrogação.
Desta forma, até 1º de agosto de 2022 os valores mínimos das parcelas permanecem:
- R$ 100,00 (cem reais) para dívidas de pessoa física, inclusive referentes a obra de
construção civil;
- R$ 500,00 (quinhentos reais) para dívidas de pessoas jurídicas; e
- R$ 10,00 (dez reais) no parcelamento para empresas em recuperação judicial (art.
10-A da Lei nº 10.522/2002).
Após o prazo estabelecido pela nova portaria, os valores mínimos das parcelas
passam a ser de R$ 200,00 (duzentos reais) para dívidas de pessoas físicas e R$ 500,00
(quinhentos reais) para dívidas de pessoas jurídicas, inclusive para empresas em
recuperação judicial, e dívidas relativas às obras de construção civil, sejam de
responsabilidade de pessoa física ou jurídica.
A portaria acima não trata do parcelamento de dívidas do Simples Nacional e MEI,
cujos valores mínimos das parcelas não foi alterado.

